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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

2011-06-27

Kf § 72
Dnr 00194/2011
Tema - Delårsbokslut Sandbackaskolan

Sida

83

042

Kf § 73
Allmänhetens frågestund
Kf § 74
Delgivningar
Kf § 75
Dnr 00244/2011
Motion - Återupptagen drift av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn

009

Kf § 76
Dnr 00245/2011
009
Motion – Belöningssystem för personal med förbättringsförslag inom den
kommunala verksamheten
Kf § 77
Dnr 00246/2011
Motion – Aktiva insatser mot barnfattigdom

009

Kf § 78
Dnr 00001/2011
Rutiner för flaggning (Medborgarförslag)

101

Kf § 79
Dnr 00001/2011
Ingen upphandling och inköp av burägg (Medborgarförslag)

101

Kf § 80
Dnr 00001/2011
101
Förklaring av Arvidsjaur som vindkraftsfri kommun (Medborgarförslag)
Kf § 81
Dnr 00001/2011
Avlägsnande av rökrutor på Sandbackaskolans skolområde
(Medborgarförslag)

101

Kf § 82
Dnr 00451/2009
403
Lokal Agenda 21 för Arvidsjaurs kommun - Verksamhetsberättelse och
uppföljning
Kf § 83
Dnr 00465/2010
007
Revisionsrapport – Granskning av budgetberedningens ansvarsutövande
år 2010

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

2011-06-27

Sida

84

forts.

Kf § 84
Dnr 00247/2011
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2010

007

Kf § 85
Dnr 00048/2011
Bokslut och årsredovisning år 2010 för Arvidsjaurs kommun

042

Kf § 86
Dnr 00125/2011
Disposition av årets resultat 2010

042

Kf § 87
Dnr 00459/2010
009
Motion –”Rapport från byarna” som stående punkt vid kommunfullmäktiges
sammanträden
Kf § 88
Dnr 00366/2010
Motion – Ökad möjlighet för allmänheten att närvara vid
kommunfullmäktiges sammanträden

009

Kf § 89
Dnr 00460/2010
Motion - Vitalisering av Centrumbadet

009

Kf § 90
Dnr 00043/2011
102
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden – Annica Tagemo Dahlberg
Kf § 91
Dnr 00083/2011
102
Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden, miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden samt valnämnden - Per-Anders Brännström
Kf § 92
Dnr 00135/2011
Detaljplan för Skarven 5, 6 och 7 samt Trasten 6 och 7

214

Kf § 93
Dnr 00175/2011
106
Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2010

Justerandes sign

Kf § 94
Dnr 00176/2011
Förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland
– Akademi Norr

109

Kf § 95
Dnr 00185/2011
Regler för varuhemsändning i Arvidsjaurs kommun

003

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

2011-06-27

Sida

85

forts.

Kf § 96
Dnr 00191/2011
Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

106

Kf § 97
Dnr 00272/2010
009
Motion – Minskad pappersförbrukning genom användning av alternativ
teknik
Kf § 98
Dnr 00244/2010
009
Motion - Ägardirektiv till Arvidsjaurhem gällande restriktion vid uthyrning
av möblerade lägenheter
Kf § 99
Dnr 00111/2011
Ägardirektiv – Arvidsjaurhem AB

994

Kf § 100
Dnr 00115/2011
Ägardirektiv – Arvidsjaur Energi AB

993

Kf § 101
Dnr 00113/2011
Ägardirektiv – Arvidsjaur Flygplats AB

998

Kf § 102
Dnr 00117/2011
Ägardirektiv – Arvidsjaur Test & Training AB

109

Kf § 103
Dnr 00426/2010
Entledigande av arbetsgrupp - Ägardirektiv till kommunens bolag

109

Kf § 104
Dnr 00173/2010
041
Investeringsbudget år 2011 – Äskande om mer pengar till nybyggnad av
mellanlager för hushållsavfall
Kf § 105
Dnr 00156/2011
Investering av ny digital utrustning till Medborgarhusets biograf

041

Kf § 106
Dnr 00050/2011
Investeringsbudget för 2012

049

Kf § 107
Dnr 00245/2010
009
Motion - Återinförande av bidrag till aktiva och verksamma föreningar

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

2011-06-27

Sida

86

forts.

Kf § 108
Dnr 00102/2011
Utökad ram 2012 med anledning av ny skollag m.m.
– Barn- och utbildningsnämnden

041

Kf § 109
Dnr 00102/2011
Driftbudgetramar 2012 och långtidsplan 2013-2015

041

Kf § 110
Dnr 00196/2011
Avtal mellan Arvidsjaurs kommun och Kommuninvest

101

Kf § 111
Dnr 00252/2011
Delårsbokslut 2011-04-30 - Hela kommunen

042

Kf § 112
Dnr 00255/2010
051
Avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning och tävling för IFK Alpinas
tränare och aktiva barn och ungdomar (Medborgarförslag)
Kf § 113
Dnr 00237/2011
Detaljplan för kvarteret Korpen

214

Kf § 114
Dnr 00139/2011
102
Val av ledamot, ordförande och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB
Kf § 115
Dnr 00373/2010
Övergripande mål 2012-2015 – kommunfullmäktige

042

Kf § 116
Dnr 00356/2009
Arvodesreglemente för Arvidsjaurs kommun samt entledigande av
arbetsgrupp

024

Kf § 117
Avslutning inför sommaruppehåll
_____

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Kf § 72
Tema
- Delårsbokslut
Sandbackaskolan

Sida

87

Dnr 00194/2011

042

Skolchef Annette Rylén och controller Ulrika Hallnor redovisar vid dagens
sammanträde delårsbokslut för Sandbackaskolan. Informationen innehöll
bland annat följande;
Trafikskolan och Flygskolan redovisas separat i bokslutet. Det totala
underskottet mot budget för den första kvartilen är ca 4 Mkr. Underskottet
beror framför allt på färre flygelever och därmed lägre interkommunala
intäkter.
Under föredragningen i fullmäktige sattes fokus på den gymnasiala flygutbildningen.
Flygskolan
Flygskolans intäkter har minskat under perioden på grund av att antalet
elever som sökt utbildningen har sjunkit. En orsak till det vikande
elevunderlaget är sena beslut från Skolverket gällande möjligheten till
riksrekryterande gymnasial flygutbildning för hösten 2010 samt otydligheter
i frågan om och när flygutbildningen ska övergå till yrkeshögskola.
Osäkerhetsfaktorn bedöms ha påverkat elevernas motivation att söka till den
gymnasiala flygutbildningen. Antalet elever som påbörjade flygutbildningen
höstterminen 2010 uppgick till 29 elever av totalt 60 platser.
Budgetramarna fastställs alltid ett år innan höstterminens skolstart. Antalet
elever som påbörjar utbildningen kommande läsår är svår att förutse när
ramarna fastställs. Varje elev färre på Flygskolan innebär ett intäktsbortfall
på 328 tkr per år vilket innebär att antalet elever har en stor påverkan på det
ekonomiska utfallet.

Exp beslut:
. Annette Rylén
. Ulrika Hallnor
. Peter Andersson
. Peter Wiss
. Tom Lundberg
. Ralf Lundberg

Elevantal (årssnitt antal elever hösttermin och vårtermin)
2010 77 st
2011 63 st (prognos)
Avvecklingen av flygskolan
Enligt regeringsproposition anser regeringen att beslut om riksrekrytering
upphör att gälla 1 januari 2012. Troligtvis innebär det att hösten 2011 blir
det sista året med ett intag till den gymnasiala flygutbildningen på
Sandbackaskolan. Samtal har börjat föras med SAA gällande anpassningar
av utbildningen under avvecklingsfasen.
______

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Sida

88

Kf § 73
Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige ajournerar sig för allmänhetens frågestund.
Till allmänhetens frågestund har följande fråga inkommit skriftligt;
Om en handläggare, konsult eller kommunal tjänsteman slutar sin
anställning, vem är då ansvarig för hans/hennes utredningar, handläggning,
beslut och underskrivna överenskommelser?
Då frågeställaren inte var närvarande, läste kommunchef Johnny Högberg
upp frågan och lämnade följande svar;
”Hur besluten tas i en kommun styrs av kommunallagen, speciallagstiftning
(ex. plan- och bygglagen), reglementen och delegationsordningar. Detta
innebär till exempel att frågor av principiell betydelse och större vikt
(ekonomiskt) alltid tas i kommunens högsta beslutande organ, det vill säga
i kommunfullmäktige. Ett exempel där speciallagstiftningen ställer krav på
fullmäktigebeslut är beslut gällande översiktsplaner och bygglovstaxor.
En handläggare har antingen delegation att fatta beslut, d.v.s att själv fatta
beslut i en fråga i stället för styrelsen/nämnden. I detta fall blir
styrelsen/nämnden ansvarig för de beslut som fattas, även efter det att en
handläggare slutar sin anställning. I de flesta fall, till exempel utredningar,
bereds ärenden av handläggare för behandling i nämnd och då är det
nämnden själv som beslutar i frågan och ansvarar för beslutet.”
_____

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2011-06-27

89

Kf § 74
Delgivningar

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter;


Cirkulär 11:14 - Vårproposition 2011 – delgett per e-post
Sveriges Kommuner och Landsting



Styrelseprotokoll 2011-03-29 – delgett per e-post
Arvidsjaur Kommunföretag AB



Goda exempel på kommunalt agerande inom bredbandsområdet – delgett
per e-post
(Rapporten som ligger till grund för Arvidsjaurs pris som bästa
bredbandskommun)
PTS – Post- och telestyrelsen



Spel / ungdomshall (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2011-05-02 § 110



Restaurangutbildning med riksintag vid Sandbackaskolan
(Medborgarförslag)
Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 § 42



Borttagande av farthinder efter Sten Laestadiusväg (Medborgarförslag)
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-05-18 § 48



Kommunal förvaltning av fisket i Nyborgstjärn (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2011-06-13 § 143



Ramp, trafikljus och vägskylt vid Skillnadsgatan (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2011-05-02 § 147



Upprustning / renovering av Ringelhallen / ishallen (Medborgarförslag)
Kommunstyrelsen 2011-05-02 § 147



Tuffare regler för bärföretagare
Artikel publicerad i Piteå-Tidningen 4 maj 2011



Skriftlig redovisning av resultat ”Kommunens Kvalité i korthet”
Ann Engberg, Utredare

Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.
_________
Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Kf § 75
Motion - Återupptagen
drift av tvärbanan
Arvidsjaur-Jörn

Dnr 00244/2011

Sida

90

009

Vid dagens sammanträde lämnade centerns fullmäktigegrupp, genom Mats
Klockljung, in en motion om återuptagande av drift av tvärbanan
Arvidsjaur-Jörn;
” Arvidsjaurs kommun har genom åren i olika sammanhang uttalat sig för
ett återupptagande av driften vid den aldrig nedlagda tvärbanan mellan
Arvidsjaur och Jörn. Nu borde det vara dags igen.
Vid en gemensam besiktning 2008, utförd av Inlandsbanan AB och
dåvarande Banverket, så uppskattades kostnaderna för en upprustning till
100 miljoner kronor vid en hastighet på 40 km i timmen och största tillåtna
axellast på 22,5 ton.
Dessa inledande kostnader beräknades vara intjänade på 4-8 år.
Berörda företag, kommuner och länsstyrelser har sett betydliga vinster
med godstransporter per järnväg istället för per lastbil. Det intresset torde
vara ännu större när bränslepriset är på uppåtgående och miljö-, slitageoch säkerhetsaspekterna kommer alltmer i centrum.
Marknadsanalysen i utredningen pekade på potentiella godsmängder på
över 400 000 ton per år. Resultatet visade att järnvägen har ekonomiska
fördelar jämfört med lastbilstransport redan på sträckor på cirka 10 mil.
Till detta kommer tvärbanans möjligheter att knyta ihop de olika
järnvägnäten och underlätta koppling såväl till kustindustrier som södra
Sverige och övriga Europa.
Mycket har hänt sedan 2008 som talar för att tvärbanan åter tas i drift.
Förutom de tidigare miljö-, slitage- och säkerhetsaspekterna samt
bränslekostnaderna som blir alltmer betydelsefulla, så kommer nya företag
och nysatsningar i redan existerande företag, främst inom gruv- och
skogssektorn, att behöva tillgång till smidiga och ekonomiska
transportlösningar.
En stor del av dessa satsningar kommer att ske i Arvidsjaur. Nyttan aven
fungerande tvärbana kommer alltså att vara stor för kommunen. Tanken
måste därför återigen aktualiseras.

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Sida

91

forts. Kf § 75.

Som det nu är så tolkar nämligen till exempel länsstyrelsen saken som att
tvärbanan är lagd på is. Några egna initiativ från regeringen är inte att
vänta. Det finns därför stor anledning att Arvidsjaur tar initiativ till en ny
samling med kommuner, länsstyrelser och näringslivet för att sätta
tvärbanan även på regeringens karta.
Styrelseordföranden i Inlandsbanan AB, Jan-Eric Sandberg, har på
förfrågan förklarat sig villig att vara med i det arbetet.
En gemensam konferens, givetvis i Arvidsjaur, kring tvärbanans framtid
kunde vara ett första steg.
Vi föreslår därför att Arvidsjaurs kommun, på lämpliga sätt, tar initiativ
till ett arbete med sikte på en återupptagen drift av tvärbanan ArvidsjaurJörn. ”
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Exp till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Kf § 76
Motion – Belöningssystem
för personal med
förbättringsförslag inom
den kommunala
verksamheten

Sida

92

Dnr 00245/2011

009

Vid dagens sammanträde lämnade socialdemokraternas fullmäktigegrupp,
genom Jerry T Johansson, in en motion om belöningssystem för personal
med förbättringsförslag inom den kommunala verksamheten.
” Arvidsjaurs kommun har i sina mål anknytigt sig mot förbättringar och ökad
kvalitet inom de sektorer som kommunen sköter. Kommunen har även sedan
några år deltagit i SKL's arbete med kommunernas kvalité i korthet. I det
arbetet kan vi se hur vår kommun ligger till på olika statistiska parametrar
inom våra olika verksamhetsområden. Detta för att arbeta med förbättringar
inom områden som avviker från statistiken. Även kommunens arbete med mål
arbetet och styrning/uppföljning riktar sig mot förbättringar och ökad måluppfyllelse.
För att lyckas med att öka vår kvalité och hitta nya smarta förbättringslösningar i kommunens verksamhet måste alla känna sig delaktiga. Och varje
god idé hos en medarbetare eller arbetslag bör beaktas och tas tillvara.
För att befrämja detta arbete läggs härmed en motion som yrkar på följande:
Att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett system för att ta emot och
behandla förbättringsförslag från anställda inom de kommunala
verksamheterna, och att den anställde eller arbetslaget som kommit med
förbättringsförslaget skall premieras på något lämpligt sätt. ”

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Kf § 77
Motion – Aktiva insatser
mot barnfattigdom

Dnr 00246/2011

Sida

93

009

Vid dagens sammanträde lämnade vänsterpartiets fullmäktigegrupp, genom
Britt-Inger Hedman, in en motion om aktiva insatser mot barnfattigdom.
” Begreppet barnfattigdom har den senaste tiden debatterats bl.a. i riksdagen.
Alla partier är överens om att vi har många fattiga barn i Sverige. Även i
Arvidsjaur har vi fattiga barn.
Vänsterpartiet föreslår att en grupp bestående av representant från
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och fritids- och kulturutskottet
samt ansvariga tjänstemän utses. De får i uppdrag att gemensamt utvärdera
behov och föreslå åtgärder för att undvika utslagning och utanförskap.
Gruppen får arbeta förutsättningslöst och redovisa små tankar och förslag till
fullmäktige. ”

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 78
Rutiner för flaggning
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

94

Dnr 00001/2011

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Tycker att det är rent ut sagt pinsamt det som sker på kommunen
angående flaggningen. Det flaggas inte på allmänna flaggdagar och
då det flaggas så sitter flaggen uppe hela natten. Detta inträffande
senast natten mellan 11 till 12 april. Har varit artikel om detta i både
Norran och Piteå-Tidningen och är ingen bra reklam för Arvidsjaur.
Folk skrattar och funderar ”hur svårt kan det vara?”.
Enligt uppgift jag fått från bl.a. Arméns Jägarbataljon finns det föreskrifter hur flaggning ska skötas och är inte flaggan ordentligt
upplyst ska den halas ner enligt de föreskrifter som finns.
Så mitt förslag är att kommunen ser över de rutiner man har idag
som inte verkar fungera speciellt bra så att det åtminstone flaggas
korrekt då det flaggas, och att flaggning sker på allmänna
flaggdagar. Man kanske ska göra ett avtal med Arméns Jägarbataljon
om inte kommunen själva kan lösa problemet. ”
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsens kansli för översyn
av kommunala riktlinjer vid flaggning bland annat utifrån ev.
lagstiftning och föreskrifter.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 79
Ingen upphandling och
inköp av burägg
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

95

Dnr 00001/2011

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att
bete sig naturligt. Den slår också fast att djur endast får hållas så att
deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till
regeringen och till Jordbruksverket att meddela detaljregler.
Vad gäller hönor som hålls för äggproduktion så stadgas det i
djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, pinne och
sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, till exempel att de
ska ha tillräckligt med utrymme. I dagens burar kan hönorna inte ens
sträcka på vingarna ordentligt
Kritiken mot att hålla hönor i små burar för produktion av ägg har
varit massiv. Flera affärskedjor, däribland Hemköp, saluför av
djuretiska skäl inte sådana ägg. Antalet butiker inom andra kedjor
som säljer burägg, till exempel ICA, har tack vare informativa
kampanjer från djurrätts- och djurskyddsorganisationer minskat
kraftigt. Många konsumenter ratar helt enkelt burägg när de får veta
sanningen bakom äggen, det vill säga vad hönorna utsatts för.
Kommunerna är också viktiga aktörer på konsumentområdet. Enligt
min mening är det viktigt att vår kommun är med och gör skillnad
för hönorna. Det kan man göra genom att välja bort buräggen i sina
upphandlingar och inköp, precis som Växjö kommun den 21
september 2010 tog beslut om att göra. Vår kommun bör bli en
buräggsfri kommun. Ett sådant beslut skulle inte strida mot reglerna
för offentlig upphandling, eftersom de möjliggör att man ställer
kvalitétskrav.
Mitt förslag är att kommunen fattar beslut om att av djuretiska skäl
inte upphandla eller köpa in burägg. ”

Exp till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsens kansli

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsens för beredning och
beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 80

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

96

Dnr 00001/2011

101

Förklaring av Arvidsjaur
Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
som vindkraftsfri kommun
(Medborgarförslag)
” Med stöd av bifogade artikel i tidningen Aktiv Mäklare, vilken handlar
om fastighetsprisernas upp och nedgång vid avsaknad respektive
etablering av vindkraft, samt hur attraktionskraften för inflyttande ser ut.
Jag yrkar således på att Arvidsjaurs kommun förklarar sig för vindkraftsfri för att boende ska stanna kvar, fritidshusägarna ska bli fler
samt naturturismen öka. Det kommer att bli brist på lugn och ro i
Sverige, så som det är på många håll i Europa idag varför landsbygd
med lugn och ro samt en synlig stjärnhimmel för stjärnskådare och
norrskensentusiaster kommer att bokstavligen vara guld värd.
Turister i allmänhet vill gärna se renar, att inte ytterligare försvåra för
renskötseln genom att för evigt cementera och asfaltera rerrängen är
något vi alla tjänar på. Att dessutom ta ett krafttag mot de stora
kalhyggen som främst Sveaskog ägnar sig åt, på egen samt genom
avverkningsuppdrag på annans mark, är också ett led i att främja
turismen samtidigt som de traditionella näringarna behålls så att de kan
dra nytta av varandra.
Dessutom kan ju kommunen då också, som en bieffekt, påtala den goda
miljön för mindre sportflygplansentusiaster, segelflygare m.fl. vilka är i
behov av en flygplats.
Skulle kommunen gå vidare med sina vindkraftsplaner blir effekten den
motsatta. All mark kommer att sjunka med 50%, fastigheter blir
osäljbara utom möjligen inne i Arvidsjaur. En tätort kan inte existera
utan ett omland, så även där kommer fastighetspriserna att sjunka. Det
finns så gott om exempel på detta från södra Sverige att vi inte behöver
upprepa deras misstag utan, för en gångs skull, ligga i framkant.

Exp till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Turister vill se renar inte vindsnurror, de senare kan de se var som helst.
Om vindkraften tillåts expandera okontrollerat, vilket kommunen verkar
vara för, kommer de traditionella näringarna att minska, kanske rentav
slås ut och då står kommunen där med bara de invånare som inte kan ta
sig någonstans, för de som är attraktiva på arbetsmarknaden eller har
kapital nog att röra på sig kommer att lämna kommunen. ”

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsens för beredning.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 81
Avlägsnande av rökrutor
på Sandbackaskolans
skolområde
(Medborgarförslag)

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

97

Dnr 00001/2011

101

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll:
” Idag när rökning är förbjuden på offentliga platser såsom skolor, kan
vi tycka att det är underligt hur rökare vid en rökruta är det första
man stöter på vid skolan, vilket inte är bra varken för skolans image
eller för alla allergiker som finns.
Vi är väl medvetna om att rökrutorna ligger på mark avlyst från
skolans område men då är frågan; Skall en kommun arbeta med att
försöka kringgå lagen? För det är just det som är gjort med
rökrutorna.
Det kan nämligen vara fatalt för en astmatiker att tvingas gå genom
ett moln av cigarettrök varje morgon. Vi har även från flera håll hört
om personer som rent utav har fått hälsokomplikationer utav att
passera rökare på sin väg till skolan. Sedan så spelar det ingen roll
hur vida man är astmatiker eller inte, röken är ändock hälsovådlig
För vem vill få sin framtid förstörd av ett antal lagvidriga
felplacerade rökrutor? Det vill då inte vi.
Med avseende på ovanstående motivering yrkar vi i Sandbackaskolans elevråd på att samtliga rökrutor som ligger insprängda i
Sandbackaskolans ormådet skall tas bort. ”
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut.
_____

Exp till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Kf § 82
Lokal Agenda 21 för
Arvidsjaurs kommun
- Verksamhetsberättelse
och uppföljning

Dnr 00451/2009

Sida

98

403

Kommunfullmäktige antog 2009-11-30 § 120 Lokal Agenda 21 för
Arvidsjaurs kommun.
Verksamhetsberättelse med uppföljning av hur arbetet med Agenda 21 har
fortgått under år 2010 har upprättats. Ansvarsbärare för åtgärdsmål har
utsetts av kommunens ledningsgrupp.
I verksamhetsplanen finns förslag på mål som bör ses över eller eventuellt
tas bort;
 Minska direktreklamen till kommunen

Målet finns både under skog och skogsbruk och avfall. Bör det ena tas
bort?
 Kampanj billigare dricksvattenanalyser
Byte av analyslaboratorium gav billigare analyser året runt, så behov av
kampanj med lägre pris är inte längre aktuellt.
 Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av
de naturliga betesresurserna
Ligger inte inom kommunens kompetensområde och går därmed ej att
utvärdera.
Verksamhetsrapporten har översänts till kommunfullmäktige för
godkännande.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen
att överlämna uppföljningsansvaret för Agenda 21 till kommunstyrelsen
att med beaktande lämna verksamhetsberättelsen till handlingarna.
_____
Exp beslut:
. Miljöenheten
. Heikki Kairento
. Carina Renström
. Revisorer

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 83
Revisionsrapport –
Granskning av
budgetberedningens
ansvarsutövande
år 2010

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

99

Dnr 00465/2010

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av
budgetberedningens ansvarsutövande och ingår som en del i den årliga
granskningen. Med ansvarsutövande avses beredningens aktiva åtgärder
för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med
granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som
behövs för uttalande i revisionsberättelse.
I granskningen har det även skett en tillbakablick hur beredningens
styrning och kontroll har utvecklats under 2007-2010. Granskningen
visar att beredningens ansvarsutövande inte utvecklats under mandatperioden.
Granskningen har resulterat i följande bedömningar;




Beredningens ansvarsutövande bedöms inte ha varit tillfredsställande
under år 2010. Bedömningen baseras främst på att beredningen inte
har utarbetat förslag till fullmäktiges övergripande målsättningar för
verksamhet och ekonomi, inför år 2011.
När det gäller beredningens hantering av tidigare års revisionsrapporter bedöms beredningen inte ha agerat tillfredsställande.
Revisionens föreslagna åtgärder har inte beaktats av beredningen. I
detta avseende bedöms beredningens fullgörande av sitt uppdrag inte
ha utvecklats på ett positivt sätt under mandatperioden.

Kommunfullmäktige återremitterade 2011-04-11 § 33 ärendet för att
inhämta beredningens synpunkter med anledning av att beredningens
ansvarsutövande under 2010 ej bedömdes vara tillfredsställande.
Budgetberedningen har den 15 juni avlagt rapport med anledning av
revisionsrapporten.
Kommunfullmäktige beslutar
Exp till:
. Ledamöter i
budgetberedningen
. Revisorer

Justerandes sign

007

att med beaktande lägga rapporten till handlingarna.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 84
Revisionsberättelse samt
ansvarsfrihet för år 2010

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

100

Dnr 00247/2011

007

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning
av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år 2010.
Granskningen har riktats mot följande områden;
 Kommunstyrelsens, nämndernas och budgetberedningens
ansvarsutövande
 Samspel mellan fritidspolitiker och förvaltning
 Lekmannarevision i de kommunägda bolagen
 Inköp och upphandling
 Mobiltelefoni
 Kommunens målarbete
 Delårsrapport 2010-08-31
 Årsredovisning 2010
Revisorerna tillstyrker att styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningarna och
de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2010.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-04-11 § 34 ärendet med
anledning av revisionens anmärkning mot budgetberedningen.
Budgetberedningen har den 15 juni avlagt rapport med anledning av
revisionsrapporten.
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med revisorernas förslag godkänna kommunens årsredovisning samt bevilja styrelser, nämnder och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2010.
_____

Exp. till:
. Revisorerna
. Nämndsordföranden
. Förvaltningschefer

Justerandes sign

Kf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 85

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

101

Dnr 00048/2011

042

Bokslut och årsredovisning Bokslut och årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommun.
år 2010 för Arvidsjaurs
kommun
Resultatet för 2010 visar ett överskott på 14 000 000 kronor.
Räkenskaperna sammanfattas i
* Resultaträkning för år 2010-01-01--2010-12-31
* Kassaflödesanalys för år 2010
* Balansräkning per 2010-12-31
* Verksamhetsberättelse för kommunen dess nämner och bolag för 2010.
Kommunstyrelsen har 2011-03-21 § 51 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-04-11 § 35 ärendet med
anledning av revisionens anmärkning mot budgetberedningen.
Budgetberedningen har den 15 juni avlagt rapport med anledning av
revisionsrapporten.
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att

fastställa resultaträkningen för år 2010-01-01--2010-12-31, bilaga 1.
fastställa kassaflödesanalys för år 2010, bilaga 1.
fastställa balansräkningen per 2010-12-31, bilaga 2.
i övrigt fastställa bokslut och årsredovisning för 2010.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 85.

Bilaga 1

Kommunen

Sammanställd
redovisning
2009
2010

Resultaträkning (tkr)

2010

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

168 407
-502 905
-14 344

166 593
- 503 105
-18 428

247 906
-565 039
-32 777

240 700
-552 385
-32 891

Verksamhetens nettokostnader

-348 842

-354 940

349 910

-344 576

240 017
123 309
137
-621

239 007
114 581
558
-1 018

240 017
123 309
270
-10 382

239 007
114 581
508
-12 511

14 000

-1 812

3 304

-2 991

0
0

0
0

-161

0
-157

14 000

-1 812

3 143

-3 148

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

Kommunen

2009

Sammanställd
redovisning
2010
2009

2010

2009

14 000
14 344
-417
0

-1 812
18 102
3 118
0

13 143
32 777
- 417
1 703

-3 148
32 565
3 118
157

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

27 927

19 408

47 206

32 692

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(-)/minskn(+) förråd
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

-6 692
-247
- 842

12 942
106
-5 957

-52
-10 292
6 926

-302
19 220
-17 173

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20 146

26 499

43 788

34 437

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0
-11 222
586
-150
1

0
-14 142
6 361
0
0

-336
-26 300
586
-150
4

-3 164
-41 616
0
123
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 685

-7 781

-26 196

-44 657

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Ökning långfristiga fordringar
Amortering av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar

0
-1 288
-274
2 000

-10 000
0
0
0

0
-1 288
-5 857
8

11 632
814
0
0

438

-14 500

-7 137

12 446

ÅRETS KASSAFLÖDE

10 899

4 218

10 455

2 226

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

9 597
20 496

5 379
9 597

11 260
21 715

9 034
11 260

Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Ändring av avsättning
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 85.

Balansräkning (tkr)

Bilaga 2
Kommunen
2010-12-31 2009-12-31

Sammanställd redovisning
2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR
A: Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

0

0

1 603

3 164

II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella tillgångar

181 512
15 612
47

184 484
17 433
59

483 300
108 496
47

484 682
112 576
59

Summa

197 171

201 976

591 843

597 317

40 103

40 669

2 558

1 132

1. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa och bank

1 381
31 416
0
20 496

1 135
24 723
0
9 597

4 390
36 299
0
21 715

4 238
26 007
0
11 260

Summa

53 293

35 455

62 404

41 505

290 567

278 100

658 408

643 118

189 593
14 000
0

175 593
-1 812
-1 098

196 214
13 143
0

182 105
- 3 148
-1 098

6 115

7 232

6 215

7 232

0
700

0
100

529
700

495
100

14 298
79 761

14 573
80 602

352 716
102 034

358 573
95 108

Summa eget kapital avsättningar och skulder

290 567

278 100

658 408

643 118

ANSVARSFÖRBINDELSER

548 544

564 512

203 078

213 828

III. Finansiella tillgångar
B. Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital avsättningar och skulder
A. Eget kapital
Eget kapital
Därav årets resultat
Därav ändring av redovisningsprincip
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Uppskjuten skatt
II. Andra avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 85.

Bilaga 3

Kommunen
Resultat för perioden 2010-01-01-2010-12-31
Budgetavräkning tkr

Budget
2010

Redovisat
2010-012010-12

Utfall mot
budget
för 2010

Redovisat
2009-012009-12

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

177 387
-511 648
-15 500

168 407
-502 905
-14 344

-8 980
8 755
1 156

166 593
-503 105
-18 428

Verksamhetens nettokostnader

-349 771

-348 842

929

-354 940

235 800
119 500
100
-1 100

240 017
123 309
138
-621

4 217
3 809
38
479

239 007
114 581
558
-1 018

4 529

14 000

9 471

-1 812

0

0

0

0

4 529

14 000

9 471

-1 812

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Sammanställd redovisning
Resultat för perioden 2010-01-01-2010-12-31
Budgetavräkning tkr

Budget
2010

Redovisat
Utfall mot Redovisat 20092010-01-2010-12 budget
01
för 2010
2009-12-

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

233 131
-540 590
-32 868

247 906
-555 039
-32 777

14 775
-14 449
-91

240 700
-552 385
-32 891

Verksamhetens nettokostnader

-340 327

-339 910

417

-344 576

235 800
119 500
0
-12 503

240 017
123 309
270
-10 382

4 217
3 809
270
2 121

239 007
114 581
508
-12 511

2 470

13 304

10 834

-2 991

0

-161

-161

-157

2 470

13 143

10 143

-3 148

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 85.

Bilaga 4

Nämndernas resultat 2010
Årsbudget Redovisat
2010
2010

Utfall Redovisat
budget
2009

Kommunfullmäktige, val, revision

Kostnader
Intäkter
Netto

2 883
-605
2 278

2 751
-608
2 143

133
3
136

2 872
-606
2 266

Kommunstyrelsen, nämndens områden

Kostnader
Intäkter
Netto

6 011
-575
5 436

8 847
-658
8 189

-2 836
83
-2 753

8 621
-713
7 907

Affärsverksamhet
( A, Avfall, stadsnät)

Kostnader
Intäkter
Netto

17 857
-21 495
-3 638

17 352
-21 412
-4 060

505
-83
421

16 829
-20 245
-3 416

KS Skattefinansierad verksamhet
(Tekniska, Kostenheten, Tillväxtenheten,
Stödfunktionen, Fastigheter)

Kostnader
Intäkter
Netto

194 999
-125 869
69 130

196 891
-125529
71 362

-1 892
-340
-2 232

193 049
-111 977
81 072

73 206

77 634

-4 428

87 829

Summa Kommunstyrelsen
Barn och ungdom

Kostnader
Intäkter
Netto

93 464
-7 677
85 787

95 292
-9 608
85 684

-1 828
1 931
103

93 573
-8 140
85 434

Kultur- och Fritidsnämnden

Kostnader
Intäkter
Netto

15 113
-1 480
13 633

15 196
-1 520
13 676

-83
40
-43

13 282
-1 872
11 410

Socialnämnden

Kostnader
Intäkter
Netto

187 593
-44 367
143 226

187 951
-44 148
143 803

-358
-218
-577

197 185
-53 309
143 876

Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden

Kostnader
Intäkter
Netto

8 858
-1 435
7 423

8 517
-1 500
7 016

342
65
407

8 785
-1 390
7 395

-28 815

-43 175

avgår interna poster kostnad/intäkt

-42 224

Summa nämnder

Kostnader
Intäkter
Netto

497 963
-174 688
323 275

491 622
-161 809
329 813

-8 019
1 481
-6 538

491 972
-156 028
335 944

Pensioner, finansiering, aktieägartillskott

Kostnader
Intäkter
Netto

13 696
-2 700
10 996

11 282
-6 598
4 685

2 414
3 898
6 312

11 133
-10 565
12 971

-177 388
511 659
15 500

-168 407
502 904
14 344

5 005
-5 600
1 155

-166 593
503 105
18 428

349 771

348 842

929

354 940

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 86
Disposition av årets
resultat 2010

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

102

Dnr 00125/2011

042

Överskottet för kommunens verksamhet år 2010 är enligt gjord
balanskravsutredning + 11 009 tkr. Ackumulerat underskott för tidigare år
som enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut ska täckas är -2 598 tkr
I detta ingår vinster och förluster vid försäljning av tillgångar redovisade per
enhet. Realisationsvinster kan enligt lagreglerna inte räknas in i resultatet.
För realisationsförlusterna vid försäljning har undantag gjorts enligt
möjligheten i kommunallagen att anföra synnerliga skäl. Försäljningen av
kommunens fastigheter för ses som en enhet och därför behandlas vinster
och förluster på samma sätt.
Årets resultat enligt Resultaträkning tkr
Realisationsvinster
Realisationsförluster enligt undantagsregler
Täckning av underskott 2010
Balanskravsresultat tkr

14 000
- 393
0
-2 598
11 009

Kommunfullmäktige har 2010-11-29 § 148 beslutat att använda 10 mkr av
överskottet att lösa in delar av pensionsavsättningen. En sådan åtgärd kan
ses som god ekonomisk hushållning och därmed kan kommunfullmäktige
åberopa synnerliga skäl vid nästa års balanskravsutredning. Det innebär att
den kostnaden kan räknas ifrån resultatet.
Kommunstyrelsen har 2011-03-21 § 53 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige återremitterade 2011-04-11 § 40 ärendet med
anledning av revisionens anmärkning mot budgetberedningen.
Budgetberedningen har den 15 juni avlagt rapport med anledning av
revisionsrapporten.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa 2010 års resultat enligt balanskravet till 11 009 tkr.
att av överskottet ska 10 mkr användas för inlösen av pensioner 2011.
att åberopa synnerliga skäl för pensionsavsättningen i 2011 års bokslut.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 87
Ks § 124
Motion –”Rapport från
byarna” som stående punkt
vid kommunfullmäktiges
sammanträden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

103
149

Dnr 00459/2010

009

Mats Klockljung (c) har inlämnat en motion angående –”Rapport från
byarna” som stående punkt vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Motionen överlämnades 2010-12-20 § 150 till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-14 § 13 att överlämna ärendet till
kommunfullmäktiges presidium för beaktande vid översyn av fullmäktiges
arbetsordning.
Kommunfullmäktiges presidium har 2011-03-02 § 4 beslutat att underrätta
kommunstyrelsen om följande;
En stående punkt för information från byarna vid fullmäktiges
sammanträden avslås från presidiets sida.
Vid översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning har i förslaget en punkt
lagts till ”Information vid fullmäktiges sammanträden om aktuella frågor vid
tre av fullmäktiges sammanträden under året” där relevant information från
byarna kan inrymmas.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-21 § 87 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige har 2011-04-01 § 53 antagit arbetsordning för
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium. I Arbetsordning
för kommunfullmäktiges presidium har en punkt lagts till ” Information vid
fullmäktiges sammanträden om aktuella frågor vid tre av fullmäktiges
sammanträden under året”.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta

Exp beslut:
. Mats Klockljung

att intentionen i motionen är uppfylld. Vid översyn av kommunfullmäktiges
arbetsordning har en punkt lagts till ”Information vid fullmäktiges
sammanträden om aktuella frågor vid tre av fullmäktiges sammanträden
under året”.
att motionen är besvarad.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 88
Ks § 125
Motion – Ökad möjlighet
för allmänheten att närvara
vid kommunfullmäktiges
sammanträden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

104
150

Dnr 00366/2010

009

Lotta Åman (s) har lämnat in en motion där hon föreslår att tillgängligheten
ökas för allmänheten att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden
genom att fullmäktige sammanträder minst 2 gånger per år på kvällstid med
start innevarande mandatperiod. Motionen överlämnades 2010-11-29 § 133
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-14 § 14 att överlämna ärendet till
kommunfullmäktiges presidium för beaktande vid översyn av fullmäktiges
arbetsordning.
Kommunfullmäktiges presidium har 2011-03-02 § 4 beslutat att underrätta
kommunstyrelsen om följande;
Vid översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning har i förslaget
skrivningen var och när fullmäktige sammanträder ändrats;
Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i kommunens
förvaltningsbyggnad. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena
bestämma annan plats och tid för sammanträden som är av större allmänt
intresse. Ett sammanträde per år kan hållas i någon av kommunens byar.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-21 § 88 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige har 2011-04-01 § 53 antagit arbetsordning för
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium. I Arbetsordning
för kommunfullmäktiges har en ändring skett till ”Fullmäktige
sammanträder i fullmäktiges sessionssal i kommunens förvaltningsbyggnad.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats
och tid för sammanträden som är av större allmänt intresse. Ett
sammanträde per år kan hållas i någon av kommunens byar”.
Kommunfullmäktige beslutar

Exp beslut:
. Lotta Åman

att intentionen i motionen är uppfylld. I Arbetsordning för
kommunfullmäktiges har en ändring skett till ”Fullmäktige
sammanträder i fullmäktiges sessionssal i kommunens
förvaltningsbyggnad. Ordföranden får efter samråd med vice
ordförandena bestämma annan plats och tid för sammanträden som är
av större allmänt intresse. Ett sammanträde per år kan hållas i någon
av kommunens byar”.
att motionen är besvarad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 89
Ks § 126
Motion - Vitalisering av
Centrumbadet

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

105
151

Dnr 00460/2010

009

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om vitalisering av Centrumbadet.
Motionären skriver i motionen att barn och ungdomar behöver uppmuntras
till mer fysisk aktivitet under den kalla delen av året.
Vänsterpartiet förslår att studerande, barn och gymnasieungdomar i
Arvidsjaur erhåller fritt badkort på Centrumbadet under vintersäsongen.
Kommunfullmäktige har 2010-12-20 1 159 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Katarina Landstedt, föreståndare Centrumbadet, har 2011-03-24 yttrat sig i
ärendet.
Fritids- och kulturutskottet har 2011-03-08 upprättat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att om Arvidsjaurs barn och
ungdomar ska få gratis bad under vintersäsongen innebär det
troligen att det kommer att kosta kommunen mellan 300 000 kr
– 400 00 kr per år i förlorade intäkter.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att på försök inrätta ett
kort med fem fria bad vid Centrumbadet under två år för elever i
Arvidsjaurs kommuns grundskolor år 7-9 samt gymnasieskolan.
Försöket med de fria baden är mycket uppskattat av
kommunens barn och ungdomar.
Kommunfullmäktige har också 2011-04-11 § 50 beslutat införa
rabatterade badkort under höst, sport- och påsklov.

Exp beslut:
. Vänsterpartiet
. Katarina Landstedt

______

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 90
Ks § 127
Entledigande från uppdrag
som ersättare i
kommunstyrelsen och
barn- och
utbildningsnämnden
– Annica Tagemo
Dahlberg

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

106
152

Dnr 00043/2011

Annica Tagemo Dahlberg (s) har begärt entledigande från sina uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Annica Tagemo Dahlberg (s) begärt entledigande från sina
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden.
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Jan-Åge
Mikalsen (s).
att som ersättare i kommunstyrelsen utse Johnny Bäckström (s).
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Annica Tagemo Dahlberg
. Jan Åge Mikalsen
. Johnny Bäckström
. Löner
. Reception

Justerandes sign

102

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 91
Ks § 128
Entledigande från uppdrag
som ersättare i
socialnämnden, miljö-,
bygg- och
hälsoskyddsnämnden samt
valnämnden
- Per-Anders Brännström

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

107
153

Dnr 00083/2011

Per-Anders Brännström (s) begär entledigande från sina uppdrag som
ersättare i socialnämnden, miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens samt
valnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Per-Anders Brännström (s) begärt entledigande från sina
uppdrag som ersättare i socialnämnden, miljö-, bygg- och
hälsoskyddsnämnden
att som ersättare i socialnämnden utse Rose-Marie Grundström (s).
att som ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens utse
Ruschadaporn Lindmark (s).
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

102

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 92
Ks § 129

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

108
154

Dnr 00135/2011

214

Detaljplan för Skarven 5, 6 Förslag till detaljplan för kvarteret 5, 6 och 7 samt kvarteret Trasten 6 och 7
och 7 samt Trasten 6 och 7 har upprättats. Syftet med planen är att utöka byggrätterna inom berörda
tomter i kvarteret.
I kvarteret Skarven utökas byggrätten inom berörda tomter. En befintlig
panncentral färdigställs. Markanvändningen inom berörda tomter föreslås bli
bostäder och kontor. Sex meter av gatuområdet för Stationsgatan föreslås
läggas till kvartersmark p.g.a. att det finns befintliga entréer som ligger på
gatumark.
I kvarteret Trasten utökas byggrätten för ett bostads- och kontorshus. Planen
medger även byggrätt för ett parkeringsgarage i källarvåning.
Detaljplanen har varit utställd under tiden 2011-01-05—2011-02-09.
Planutlåtande har upprättats 2011-02-04.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2011-03-02 § 22 beslutat
godkänna upprättat planutlåtande och överlämna detaljplanehandlingarna till
kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Skarven 5, 6 och 7 samt Trasten 6 och 7.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
Exp beslut:
. Tekniska
. Cecilia Reinestam
. Lantmäteriet

Justerandes sign

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011-06-27
2011-05-02

Kf § 93
Ks § 130
Ansvarsfrihet för
direktionen i Partnerskap
Inland / Akademi Norr år
2010

Sida

109
155

Dnr 00175/2011

106

Årsredovisning 2010 för kommunalförbudet Partnerskap Inland - Akademi
Norr har fastställts av direktionen 2011-02-25.
Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett
kommunalförbund med direktion.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr ansvarsfrihet för 2010 års räkenskaper och förvaltning.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Akademi Norr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 94
Ks § 131
Förbundsordning för
Kommunalförbundet
Partnerskap Inland –
Akademi Norr

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-05-02

110
156

Dnr 00176/2011

109

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 § 160 att anta ny
förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr.
Direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr har 2010-12-03 beslutat
att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta en reviderad
förbundsordning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr.
att kommunfullmäktiges beslut 2007-11-26 § 160 upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Akademi Norr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-27

Kf § 95
Regler för
varuhemsändning i
Arvidsjaurs kommun

Dnr 00185/2011

Sida

111

003

Arvidsjaurs kommun möjliggör varuhemsändning till de medborgare som
har behov att få matvaror hemskickade. För detta erhåller kommunen
ersättning från Länsstyrelsen. Verksamheten sker inom ramen för
förordningen 2000:284, om stöd till kommersiell service.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 181 att anta regler för
varuhemsändning.
Med anledning av att kommunens handläggare ej har rätt att bedöma om en
person är funktionshindrad eller inte, föreslås en ändring i reglerna.
Kommunstyrelsen har 2011-05-02 § 132 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Ulf Starefeldt (m)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, med ändringen att lydelsen i punkt 1
ändras till följande;
” Personer som uppbär pension, sjuk- eller aktivitetsersättning, och som inte
själv eller genom sin familj eller annan har möjlighet att färdas för att
handla sina dagligvaror.”
Britt-Inger Hedman (v)
Återremiss för komplettering.
Propositionsordning
Eftersom yrkande om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
frågan ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition finner hon att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.

Exp beslut:
. Ann Engberg

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för komplettering.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 96
Ks § 171
Bildande av
kollektivtrafikmyndighet i
Norrbottens län

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

112
207

Dnr 00191/2011

106

Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft.
Enligt förslaget ska det i varje län inrättas en kollektivtrafikansvarig
myndighet.
Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för att bestämma
hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Med regional
kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en tydligare strategisk roll
jämfört med dagens trafikhuvudmän.
För att få en bättre och mer tydlig politisk styrning och en bättre samordning
med annan samhällsplanering, ska strategiska beslut om kollektivtrafiken –
som idag ofta fattas av ett länstrafikbolag – fattas av en myndighet i
förvaltningsform. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta
och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya
lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för
privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik.
Den nya lagen är anpassad till EU:s regelverk där kollektivtrafik har definierats
som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten är enligt kollektivtrafiklagen behörig myndighet att
fatta beslut om allmän trafikplikt enligt kollektivtrafikförordningens
bestämmelser.

Kommunfullmäktige i varje kommun och landstinget ska besluta om
bildande av myndigheten.
Barn- och ungdomsnämnden har 2011-05-18 yttrat sig över förslaget.
I yttrandet framgår bl.a. att Arvidsjaurs kommun via upphandlingsenheten
skött kommunens upphandlingar av skolskjuts för att hitta de mest
kostnadseffektiva transportlösningarna. Detta har lett till minskade
kostnader för skolskjutsar utanför den ordinarie kollektivtrafiken genom
samordning mellan verksamhet och entreprenörer. Samordningen har även
lett till miljömässiga vinster.
Barn- och ungdomsnämnden anser att nyckeln till samordningsvinster,
genom anpassning av turer och transporter, är god lokalkännedom och
möjlighet att gå ned på individnivå.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

113
208

forts. Kf § 96.

Frågan om deltagande i nya myndighetens upphandlingar färdtjänst och
skolskjutsar är ett val som kommunerna själva kan göra.
Henrik Berg, Landstinget och Anita Lindfors, kommunförbundet
informerade vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-13 om vad den
nya lagen kräver.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Norrbottens Läns Landsting ska vara kollektivtrafikmyndighet i
Norrbotten.
att från och med 1 januari 2012 genomföra en skatteväxling motsvarande
34 öre per skattekrona mellan kommunerna i Norrbottens län och
Norrbottens läns landsting varav 2 öre är reserverat till
ambitionshöjning. Skatteväxlingsunderlaget är baserat på 2011 års
kostnader. Nivån gäller under förutsättning att Riksdagen beslutar om
en enhetlig garantinivå i kommunernas och landstingets
utjämningssystem.
att 2 öre av skatteväxlingen ska användas till ambitionshöjning och
utveckling av kollektivtrafiken samt att landstinget ska reservera
motsvarande del.
att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till
landstinget till nominellt värde.
att säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i
samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011.
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån följande principiella
utgångspunkter för bildandet av kollektivtrafikmyndighet teckna avtal
mellan myndigheten/landstinget och länets kommuner:
-

-

Justerandes sign

Ansvarsfördelningen för hållplatser ska vara i enlighet med tidigare
träffad överenskommelse mellan kommunerna och Länstrafiken i
Norrbotten AB.
Kommunerna skall kunna överlämna ansvaret för upphandling
gällande färdtjänst/riksfärdtjänst och skolskjutsar till myndigheten
på samma sätt som idag görs till Länstrafiken i Norrbotten AB.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

114
209

forts. Kf § 96

-

-

-

En enskild kommun som har högre ambition än vad myndigheten
kan erbjuda ska kunna göra tillköp av trafik som komplement i begränsad omfattning. En utformning av en modell för detta ändamål
skall utredas.
En formalisering av samrådsorganisationen bestående av
politiskt forum/trafikberedning på högsta politiska nivå
(kommunstyrelse-/landstingsstyrelseordförande) med representation
från landstinget och samtliga kommuner ska fastställas, där
kommunerna har en plats mer än landstinget.
Det bör vara ett samrådsorgan för regionens infrastruktur och
kollektivtrafikutveckling.
1-2 gånger per år anordnas storforum i samråd med kommuner och
övriga ansvariga aktörer för strategiska framtidsdiskussioner.
Enskilda kommuner ska kunna begära samråd vid uppkomna behov.
Myndigheten ska kunna uppdra till en enskild kommun att ta fram
underlag till trafikförsörjningsprogrammet för sin kommun.

_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Exp till:
. Kommunförbundet
. Övriga berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 97
Motion – Minskad
pappersförbrukning genom
användning av alternativ
teknik

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

115

Dnr 00272/2010

009

Lotta Åman (s) har lämnat in en motion om att erbjuda kommunens
förtroendevalda och anställda e-lönebesked samt att undersöka möjligheten
att använda sig av elektroniska brev och andra typer av alternativ
distribution. Syftet är att förhindra en ökning av pappersanvändning och
därmed bidra till en bättre miljö / arbetsmiljö, samt förhoppningsvis även
spara pengar.
Kommunfullmäktige överlämnade 2010-10-25 § 115 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Lönechef Åsa Fjällman har yttrat sig angående e-lönebesked. I yttrandet
framgår att kostnaden per månad för utskick av lönebesked per post är ca
70 000 kr per år. Kommunen har ett avtal med SwedBank om e-lönebesked.
Även detta kommer att kosta, men totalt skulle e-lönebesked bli billigare.
Ärendet ska lyftas i samverkansgrupp under sommaren och förslaget är att
tjänsten ska vara valfri för löntagarna. Så fort det är möjligt kommer e-lönebesked att införas i organisationen.
Jerry T Johansson har initierat ett projekt om digital hantering av
sammanträdeshandlingar.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 172 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna följande motionssvar;

Exp till:
. Lotta Åman
. Åsa Fjällman
. Jerry T Johansson
.

Lönekontoret har sedan tidigare ett avtal med Swedbank om att de ska
leverera de kommunanställdas lönebesked. E-lönebesked kommer att
införas så fort det är möjligt. E-lönebeskeden kommer inte att vara
tvingande utan var och en ska kunna välja om man vill fortsätta med
pappersbesked.
I motionens anda har ett projekt om digital hantering av
sammanträdeshandlingar, med ekonomiutskottet som försöksgrupp,
initierats och ska starta upp till hösten.
att motionen är besvarad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 98
Motion
- Ägardirektiv till
Arvidsjaurhem gällande
restriktion vid uthyrning
av möblerade lägenheter

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

116

Dnr 00244/2010

009

Vänsterpartiet har lämnat en motion om ägardirektiv till Arvidsjaurhem
innebärande att restriktion införs vid uthyrning av möblerade lägenheter till
personer som inte är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun. Restriktionen ska
dock inte gälla studerande i kommunen. Kommunfullmäktige överlämnade
2010-06-28 § 83 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Budgetutskottet beslutade 2010-11-04 § 22 att remittera ärendet till
Arvidsjaurhem AB för att ta reda på hur stor omfattning uthyrningen har, hur
många lägenheter det gäller samt till vilka kategorier av boende som använder
sig av detta alternativ.
Arvidsjaurhem AB har 2010-12-01 inlämnat yttrande med följande
redovisning:

11 basmöblerade lägenheter, samtliga 1:or som hyrs ut till studerande.

Möblerade lägenheter på Länsmansgärdan på kontrakt som togs över
från kommunen. ca 7 lägenheter.

De möblerade lägenheterna hyrs främst ut till företag, biltestare som
akutlägenheter etc. ca 11 lägenheter.
I senaste årsredovisning hade Arvidsjaurhem AB 1008 lägenheter samt
76 lokaler och förråd.
Kommunstyrelsen har 2011-02-14 § 15 beslutat att överlämna ärendet till
kommunfullmäktiges arbetsgrupp för koncerndirektiv för beaktande. Eftersom
ägardirektiven återremitterades från kommunfullmäktige 2011-04-11 kommer
beredningen att återuppta sitt arbete.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott bordlade ärendet 2011-04-18 i väntan på
arbetsgruppens synpunkter.
Arbetsgruppen har överlämnat förslag till motionssvar.

Exp till:
. Vänsterpartiet
. Arvidsjaurhem AB

Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 173 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
att inga restriktioner införs med hänvisning till ny lag för kommunala
bostadsbolag (1 januari 2011)
att motionen är besvarad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 99
Ks § 174
Ägardirektiv –
Arvidsjaurhem AB

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

117
212

Dnr 00111/2011

994

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag.
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11 § 57 att återremittera ärendet för
komplettering efter inhämtande av synpunkter från bolagen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
./. att anta ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB, i enlighet med bilaga till
protokollet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Arvidsjaurhem AB
. AKAB
. Revisorer
. Ägarens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 99.

Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaurhem AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 27 juni 2011 och
fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag (nedan kallat
moderbolaget) den x 2011 och bolaget den x 2011.
Roller
1. Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs Kommun”
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap
1 § kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade
särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget
och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven
ordning.
2. Moderbolagets styrfunktion.
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv.
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på
acceptans.

Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall
fastställas efter samråd med bolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag
3. Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta
beslut.
4. Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) Vid köp och försäljning av flerbostadshus
b) bildande eller förvärv av dotterbolag
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets
styrelse.

Styrning
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer
under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
6. Likställighetsprincipen och kommunal kompetens
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen
om ej annat följer av lag eller annan författning. Bolaget får ej driva
verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

7. Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner vad gäller
bostadsproduktion inom kommunen uppfylls

-

Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende i samtliga de
kommundelar där bolaget tillhandahåller bostäder

-

Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i
kommunen

-

Bolaget skall medverka till att kommunens bostadssociala ambition kan
förverkligas

-

Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar
utveckling enligt bland annat kommunens Agenda 21

8. Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom
avkastningskrav och soliditetsmål. Långsiktiga bedömningar och beslut skall
eftersträvas vid fastställande av sådana mål och krav.
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna
och sänka koncernens totala låneskuld
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för
koncernintern samordning.
10. Budget m m
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret.
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget
bestämmer i samråd med bolaget.
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med
moderbolaget.

Information
11. Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget.

12. Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma i bolaget
protokoll från styrelsesammanträde i bolaget
bolagets respektive årsredovisning
Revisionsberättelse avseende bolaget
Granskningsrapport avseende bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör
vilka verksamhetsmått m m som skall användas.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall
rapporteras omedelbart.
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning
inom det arbetsgivarpolitiska området.
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall
framgå att sådan åtgärd vidtagits.
13. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8.

Bolagets ledning
14. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.
15. Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens
nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

16. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens
kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar,
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna,
ytterligare policyprogram m m av angivet slag.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt
övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare skall ordförandena i
respektive bolag samråda med VD och ordföranden i moderbolaget inför
årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för
den övriga kommunala koncernen.

19. Arbetsgivarorganisation m m
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter.
20. Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art
godkännas av moderbolaget.
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.
21. Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och
försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall
konsulteras innan beslut fattas inom området.
22. Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.

Övrigt
23. Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad
därvid framkommit i granskningsrapporten.
24. Upphandling
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och
utvecklas inom hela den kommunala koncernen.
25. Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall till lämpa de
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som
moderbolaget anvisar.

26. Samordning av administrativa rutiner och system
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för
koncernnyttan.
27. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
_______________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 100
Ks § 174
Ägardirektiv
– Arvidsjaur Energi AB

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

118
213

Dnr 00115/2011

993

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag.
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11 att återremittera ärendet för
komplettering efter inhämtande av synpunkter från bolagen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
./. att anta ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB, i enlighet med bilaga till
protokollet
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Arvidsjaur Energi AB
. AKAB
. Revisorer
.. Ägarens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 100.

Ägardirektiv för Arvidsjaur Energi AB
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Energi AB (nedan kallat bolaget)
antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 27 juni 2011 och
fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag (nedan kallat
moderbolaget) den x 2011 och bolaget den x 2011.

Roller
1. Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs Kommun”
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap
1 § kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade
särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget
och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven
ordning.
2. Moderbolagets styrfunktion.
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv.
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på
acceptans.
Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall
fastställas efter samråd med bolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag

3. Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta
beslut.
4. Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) bildande eller förvärv av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets
styrelse.

Styrning
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
6. Självkostnads- och likställighetsprinciperna m m
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med
kommunal kompetens.

7. Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Arbeta för att öka användandet av lokala bränslen när så är lägligt ur
ekonomisk och verksamhetsmässig synpunkt

-

Att bolaget är konkurrenskraftigt och att tillse att Arvidsjaur har en
attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområde

-

Att i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i möjligaste mån
arbetar för samlokaliseringen av nedläggningen av rör för bredband

-

Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar
utveckling enligt bland annat kommunens Agenda 21

8. Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid
fastställande av sådana mål och krav.
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna
och sänka koncernens totala låneskuld
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för
koncernintern samordning.
10. Budget m m
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret.
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget
bestämmer i samråd med bolaget.
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med
moderbolaget.

Information
11. Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget.

12. Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma i bolaget
protokoll från styrelsesammanträde i bolaget
bolagets respektive årsredovisning
Revisionsberättelse avseende bolaget
Granskningsrapport avseende bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör
vilka verksamhetsmått m m som skall användas.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall
rapporteras omedelbart.
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning
inom det arbetsgivarpolitiska området.
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall
framgå att sådan åtgärd vidtagits.
13. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8.

Bolagets ledning
14. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.
15. Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens
nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.
16. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens
kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar,
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna,
ytterligare policyprogram m m av angivet slag.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt
övriga förmåner och anställningsvillkor.

Vidare skall ordförandena i respektive bolag samråda med VD och
ordföranden i moderbolaget inför årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet
med dessa samråd är att undvika en oönskad löneglidning inom
kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för
den övriga kommunala koncernen.
19. Arbetsgivarorganisation m m
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter.
20. Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art
godkännas av moderbolaget.
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.
21. Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras
innan beslut fattas inom området.
22. Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.

Övrigt
23. Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad
därvid framkommit i granskningsrapporten.
24. Upphandling
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och
utvecklas inom hela den kommunala koncernen.
25. Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall tillämpa de
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som
moderbolaget anvisar.
26. Samordning av administrativa rutiner och system
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för
koncernnyttan.
27. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
_______________
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Ägardirektiv
Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen
– Arvidsjaur Flygplats AB och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag.
Förslag till nytt ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB att återremittera
ärendet för komplettering efter inhämtande av synpunkter från bolagen.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 176 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Peter Rydfjäll (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av punkt nr 7 ”Mål för
bolagets verksamhet” enligt följande;
 Att i samarbete med andra aktörer aktivt arbeta för att utveckla
besöksnäringen i regionen - ändras till;
Att i samarbete med andra aktörer, utifrån erhållna medel, aktivt arbeta för
att utveckla besöksnäringen i regionen
 Att vara ATT och LAA behjälpliga i att utveckla sin verksamhet - stryks
 Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt hållbar
utveckling enligt bland annat Agenda 21 - ändras till;
Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling
enligt bland annat Agenda 21.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Peter
Rydfjälls ändringsyrkanden var för sig i den ordning de ställts. Votering
begärs på samtliga punkter och följande voteringspropositioner ställs;
 Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder
Peter Rydfjälls ändringsyrkande röstar nej. Efter företagen omröstning har
14 ja-röster och 17 nej-röster avgivits. Kommunfullmäktige har således
beslutat i enlighet med Peter Rydfjälls yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Den som biträder Peter Rydfjälls ändringsyrkande röstar ja, den som
biträder kommunstyrelsens förslag röstar nej. Efter företagen omröstning har
17 ja-röster och 14 nej-röster avgivits. Kommunfullmäktige har således
beslutat i enlighet med Peter Rydfjälls yrkande.
 Den som biträder Peter Rydfjälls ändringsyrkande röstar ja, den som
biträder kommunstyrelsens förslag röstar nej. Efter företagen omröstning har
17 ja-röster och 14 nej-röster avgivits. Kommunfullmäktige har således
beslutat i enlighet med Peter Rydfjälls yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
./. att anta ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB, enligt bilaga till
protokollet.
_____

Exp till:
. Arvidsjaur Flygplats AB
. AKAB
. Revisorer
. Ägarens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 101.

Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Flygplats AB (nedan kallat
bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 27 juni
2011 och fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag (nedan
kallat moderbolaget) den x 2011 och bolaget den x 2011.

Roller
1. Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs Kommun”
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap
1 § kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade
särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget
och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven
ordning.
2. Moderbolagets styrfunktion.
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv.
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på
acceptans.

Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall
fastställas efter samråd med bolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag
3. Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta
beslut.
4. Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) bildande eller förvärv av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets
styrelse.

Styrning
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
6. Självkostnads- och likställighetsprinciperna m m
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med
kommunal kompetens.

7. Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Att i samarbete med andra aktörer, utifrån erhållna medel, aktivt
arbeta för att utveckla besöksnäringen i regionen

-

Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar
utveckling enligt bland annat Agenda 21

8. Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid
fastställande av sådana mål och krav.
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna
och sänka koncernens totala låneskuld
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för
koncernintern samordning.
10. Budget m m
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret.
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget
bestämmer i samråd med bolaget.
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med
moderbolaget.

Information
11. Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget.

12. Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma i bolaget
protokoll från styrelsesammanträde i bolaget
bolagets respektive årsredovisning
Revisionsberättelse avseende bolaget
Granskningsrapport avseende bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör
vilka verksamhetsmått m m som skall användas.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall
rapporteras omedelbart.
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning
inom det arbetsgivarpolitiska området.
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall
framgå att sådan åtgärd vidtagits.
13. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8.

Bolagets ledning
14. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.
15. Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens
nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

16. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens
kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar,
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna,
ytterligare policyprogram m m av angivet slag.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt
övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare skall ordförandena i
respektive bolag samråda med VD och ordföranden i moderbolaget inför
årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för
den övriga kommunala koncernen.

19. Arbetsgivarorganisation m m
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter.
20. Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art
godkännas av moderbolaget.
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.
21. Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och
försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall
konsulteras innan beslut fattas inom området.
22. Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.
Övrigt
23. Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad
därvid framkommit i granskningsrapporten.
24. Upphandling
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och
utvecklas inom hela den kommunala koncernen.
25. Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall till lämpa de
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som
moderbolaget anvisar.

26. Samordning av administrativa rutiner och system
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för
koncernnyttan.
27. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
_______________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 102
Ks § 177
Ägardirektiv
– Arvidsjaur Test &
Training AB

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

121
215

Dnr 00117/2011

109

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den verksamhet som kommunen
och de kommunala företagen bedriver. Av kommunallagen framgår också
att kommunstyrelsen ska ha uppsikt även över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-11 § 64 att anta ägardirektiv för
Arvidsjaur Test & Training AB. I samband med att övriga bolags
ägardirektiv blev återremitterade för komplettering har även Arvidsjaur Test
& Training AB ägardirektiv setts över.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
./.

att anta ägardirektiv för Arvidsjaur Test & Training AB, enligt bilaga till
protokollet
att kommunfullmäktiges beslut 2011-04-11 § 64 upphör att gälla.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp till:
. Arvidsjaur Test & Training AB
. AKAB
. Revisorer
. Ägarens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 102.

Ägardirektiv för Arvidsjaur Test and Training AB
Ägardirektiv för verksamheten i Arvidsjaur Test and Training AB (nedan
kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun den 27
juni 2011 och fastställda av bolagsstämmor i Arvidsjaurs Kommunföretag
(nedan kallat moderbolaget) den x 2011 och bolaget den x 2011.

Roller
1. Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget skall
därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens
arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär
bland annat att bolaget skall arbeta i linje med kommunens tillväxtprogram
”Tillväxtprogram för Arvidsjaurs Kommun”
Bolaget ägs av moderbolaget. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av
moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap
1 § kommunallagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning
b) gällande ägardirektiv
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade
särskilda direktiv
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget
och bolaget
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke
angivna dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven
ordning.
2. Moderbolagets styrfunktion.
Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden
som följer av lag och utfärdade ägar- och övriga, särskilda direktiv.
Styrfunktionen skall i första hand utövas i samförstånd och bygga på
acceptans.

Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som det
begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall
fastställas efter samråd med bolagets styrelse.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag
3. Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen att ha uppsikt
över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande
funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta
beslut.
4. Kommunfullmäktiges roll
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser
a) bildande eller förvärv av dotterbolag
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större ekonomisk vikt
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att
den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med moderbolagets
styrelse.

Styrning
5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att förutsättningarna för
uppfyllelse av bolagets ändamål och mål är bästa möjliga.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de
kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget
(koncernnytta). Moderbolaget och bolaget skall därför i samråd söka
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
6. Självkostnads- och likställighetsprinciperna m m
Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och
likställighetsprinciperna om ej annat följer av lag eller annan författning.
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med
kommunal kompetens.

7. Mål för bolagets verksamhet
Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål:
-

Att bolaget på flygområdet fortsätter arbetet med att hitta partners för
att tillsammans med dotterbolaget Lappland Aviation Academy AB
bedriva flygrelaterad utbildningsverksamhet

-

Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljömässigt
hållbar utveckling enligt bland annat kommunens Agenda 21

8. Ekonomiska mål och krav
Moderbolaget fastställer ekonomiska mål och krav för bolaget, såsom
avkastningskrav och soliditetsmål. Ändringar sker i samband med att budget
behandlas. Långsiktiga bedömningar och beslut skall eftersträvas vid
fastställande av sådana mål och krav.
9. Riktlinjer m m inom det ekonomiska området
För investering, förvärv eller försäljning av över 100 000 euro skall
moderbolagets godkännande inhämtas.
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom
kommunkoncernen med syfte att sprida och minska de finansiella riskerna
och sänka koncernens totala låneskuld
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det
ekonomiska området som moderbolaget anvisar och som fordras för
koncernintern samordning.
10. Budget m m
Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret.
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget
bestämmer i samråd med bolaget.
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med
moderbolaget.

Information
11. Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall tillhandahålla moderbolaget det underlag som moderbolaget
begär för upprättande av koncernbokslut och delårsbokslut inom koncernen i
enlighet med tidsplan som upprättas av moderbolaget.

12. Informationsskyldighet
Bolaget skall hålla moderbolaget väl informerat om sin verksamhet.
Informationsskyldigheten innefattar följande.
Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma i bolaget
protokoll från styrelsesammanträde i bolaget
bolagets respektive årsredovisning
Revisionsberättelse avseende bolaget
Granskningsrapport avseende bolaget

Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig, periodisk
rapportering avseende bolaget ske till moderbolaget. Moderbolaget avgör
vilka verksamhetsmått m m som skall användas.
Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi skall
rapporteras omedelbart.
Bolaget skall vidare lämna underlag och sammanställning för uppföljning
inom det arbetsgivarpolitiska området.
Innehåller protokoll som skall översändas till moderbolaget uppgift av sådant
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall
framgå att sådan åtgärd vidtagits.

13. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets
verksamhet och de i punkt 7 uppställda målen samt i förhållande till de
ekonomiska mål och krav som fastställts enligt punkt 8.

Bolagets ledning
14. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen årligen utarbeta och anta en
arbetsordning för sitt eget arbete vari bl a skall redovisas arbetsfördelningen
mellan styrelsen och eventuellt inrättade andra organ.
15. Suppleanters inträde m m
Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden även
om han ej ersätter ledamot. För inträde i styrelsen av suppleant utsedd av
kommunfullmäktige gäller ordningen för ersättares inträde i kommunens
nämnder.
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

16. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt 8 kap 25 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Styrelsen skall vidare enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen ange
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga
instruktioner. Styrelsen skall tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund
av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionerna skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som
med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra
till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens
kompetens.
I instruktionerna skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för
styrelsen skall anmäla de beslut som han eller hon har fattat. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet på lämpligt sätt.

Arbetsgivarfrågor
17. Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området
Bolaget skall i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och
riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar,
även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande
direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen. Bolaget skall
samråda med moderbolaget i förväg för det fall bolaget önskar tillämpa egna,
ytterligare policyprogram m m av angivet slag.
Anställning och entledigande av VD skall ske i samråd med ordförande och
VD i moderbolaget. Samrådet innefattar även lönenivå, pensioner, samt
övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare skall ordförandena i
respektive bolag samråda med VD och ordföranden i moderbolaget inför
årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen.
Omplaceringsskyldighet föreligger inte mellan kommunen och bolaget.
Anställningstid enligt lagen om anställningsskydd skall beräknas för all tid i
den kommunala koncernen (varmed avses kommunen och kommunens direkt
eller indirekt ägda bolag). Detta gäller både vid turordningsberäkning inför
eventuell uppsägning och kvalificeringstid för återanställning. Företrädesrätt
följer bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.
18. Arbetsgivarpolitisk konsultation
Bolaget skall ha möjlighet att nyttja kommunens personalchef konsultativt för
råd och stöd, utbildning, information m m på motsvarande sätt som gäller för
den övriga kommunala koncernen.

19. Arbetsgivarorganisation m m
Bolaget skall tillhöra den arbetsgivarorganisation som centralt
överenskommits mellan arbetsmarknadens parter.
20. Kollektivavtal m m
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art
godkännas av moderbolaget.
Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande
bolaget skall godkännas av moderbolaget.
21. Pensions- och försäkringsfrågor
Samverkan och samordning skall ske vad gäller pensions- och
försäkringsfrågor inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall
konsulteras innan beslut fattas inom området.
22. Arbetsgivargåvor
Ensidiga arbetsgivargåvor som bl a förtjänstmedalj och pensionsgåva skall
utges lika i hela den kommunala koncernen.

Övrigt
23. Revisorer och lekmannarevisorer
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade
Revisorer) rekommendation om gemensam revision tillämpas.
Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka
utvärdera bolagets uppfyllelse av målen enligt punkt 7 samt redovisa vad
därvid framkommit i granskningsrapporten.
24. Upphandling
För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och
samverkan skall ske utifrån lagens krav och skall för övrigt eftersträvas och
utvecklas inom hela den kommunala koncernen.
25. Samordning och samverkan inom IT-området
Samverkan och samordning av IT-satsningar och strategiska frågor skall ske
inom hela den kommunala koncernen. Moderbolaget skall konsulteras innan
viktigare beslut fattas inom IT-området. Bolaget skall till lämpa de
policyprogram, reglementen och riktlinjer inom IT-området som
moderbolaget anvisar.

26. Samordning av administrativa rutiner och system
Bolaget skall utforma sina administrativa rutiner och system i enlighet med
moderbolagets anvisningar i fall då moderbolaget finner det vara till gagn för
koncernnyttan.
27. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
_______________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 103
Entledigande av
arbetsgrupp
- Ägardirektiv till
kommunens bolag

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

122

Dnr 00426/2010

109

Inför utarbetandet av ägardirektiv till kommunens bolag har kommunfullmäktige 2010-12-20 § 193 beslutat att utse en arbetsgrupp av fem ledamöter
ur kommunfullmäktige som tillsammans med AKAB´s VD fått i uppdrag att
utforma förslag till ägardirektiv för kommunens bolag.
Arbetsgruppen har utformat förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv
för kommunens bolag.
Kommunstyrelsen har 2011-03-21 § 76 föreslagit att arbetsgruppen
entledigas. Med anledning av återremitterade ägardirektiv beslutade
kommunfullmäktige att arbetsgruppens uppdrag kvarstår, samt att AKAB’s
ledamöter skulle delta i arbetet med ytterligare översyn.
Arbetsgruppen har reviderat förslag nya ägardirektiv för kommunens bolag.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 178 upprättat förslag till beslut.
Under sammanträdet lyfter Sven-Olov Granlund (c) frågan om ägardirektiv
till bolagen under Arvidsjaur Test & Training (Lappland Aviation
Academy) och Arvidsjaurhem (Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB) ska
fastställas av fullmäktige.
Yrkanden
Britt-Inger Hedman (v)
Arbetsgruppen kvarstår med uppdrag att undersöka huruvida ägardirektiv
för bolagen Lappland Aviation Academy samt Fastighetsbolaget i
Arvidsjaur AB ska beslutas av fullmäktige.
Propositionsordning

Exp beslut:
. Arbetsgrupp
. Johnny Högberg

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter
hon förklarar att kommunfullmäktige beslutat att inte entlediga
arbetsgruppen.
Kommunfullmäktige beslutar
att arbetsgruppen kvarstår, med uppdrag att undersöka huruvida ägardirektiv för bolagen Lappland Aviation Academy samt
Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB ska upprättas och beslutas av
fullmäktige
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 104
Ks § 179
Investeringsbudget år 2011
– Äskande om mer pengar
till nybyggnad av
mellanlager för
hushållsavfall

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

123
217

Dnr 00173/2010

041

Kommunfullmäktige fastställde 2010-12-20 § 185 investeringsbudget för
2011. I investeringsbudget ingår nybyggnad av mellanlager för
hushållsavfall. För detta ändamål har 2 000 000 kr avsatts.
När projektering utförts bedöms kostnaden överstiga beviljade pengar.
För att kunna utföra åtgärden under 2011 äskar avfallenheten om att
ytterligare pengar tillskjuts och att beslut tas om inverteringstillstånd.
Preliminär uppgift från konsult ger en kostnad på ca 3,6 Mkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja igångsättningstillstånd för att bygga ett mellanlager för
hushållsavfall till en beräknad kostnad av 3,6 Mkr
att utöka investeringsramen för avfallsenheten med 1,6 Mkr för projektet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Heikki Kairento
. Per Nilsson
. Mikael Renberg
. Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 104.

Objekt: Avfall

Sign.

Projekt: Mellanlager hushållsavfall
Projektnummer:
Datum:
2011-05-25

Sign.
Rev.datum:

Typ av projekt:
_X_ Nybyggnad. __ Ombyggnad. __ Tillbyggnad.

Kalkyl
Datum:

Projektering
Byggledning
Besiktningar
Garantibesiktningar
Summa ext konsultkostnader

65 000
20 000
15 000
5 000
105 000

Bygglov, bygganmälan
Sevice-avgifter
Övriga avgifter
Summa avgifter
Enteprenad (TE)
Ändringar och tillägg
Sidoentreprenader
Indexkostnad
Summa Entreprenadkostnad
Intern administration
Egna snick, tekniker
Övrigt
Summa Egna kostnader
Summa Produktionskostnad

5 000

Prognos

Slutkostnad

Datum:

Datum:

105 000

0

0

0

0

5 000
3 200 000
320 000

5 000

0

0

0

0

3 520 000

3 520 000

0

0

0

0

0
3 630 000

0
0
3 630 000 xxxx

0
0 xxxx

0

0
0

Finansieringsplan
Investeringsmedel avfall

3 630 000

Summa Finansiering

3 630 000 3 630 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 105
Investering av ny digital
utrustning till
Medborgarhusets biograf

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

124

Dnr 00156/2011

041

Bion står inför ett avgörande teknikskifte kommande år. Övergången från
analog 35 mm film till digital sker med ett rasande tempo både i Sverige och
i världen. I Sverige finns en aktör som totalt dominerar biomarknaden, SFBio. De håller i nuläget på att digitalisera alla sina salonger och har kommit
en bra bit på väg. Under 2013 ska de vara helt digitala.
Den digitala utrustning som idag finns i Arvidsjaur är ej godkänd enligt
DCI-standard* och köptes in i en tid då mycket kring digitalbio var osäkert.
* DCI- Digital Cinema Initatives (de flesta stora Hollowood-bolag som tillsammans
fastställt den standard på utrustning som krävs för visning av deras titlar).

Om kommunen väljer att inte uppdatera utrustningen kommer biografen att
måsta läggas ner inom det närmaste året.
En ny utrustning innebär att man kan jämställa sig med en SF-Biograf med
nya filmer och filmer i 3D-format. Det går även att välja ur övriga utbud av
opera, balett, sport och livesända konserter. Anläggningen går även utmärkt
att använda som en digital mötesplats, live eller inspelade föreläsningar samt
videokonferenser.
Kostnaden för att investera i en ny utrustning uppgår till ca 850 000 kronor.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 180 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Hanna Lundgren (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en att-sats;
” söka samordning med andra aktörer vid upphandling.”
Propositionsordning
Exp beslut:
. Kristoffer Vesterberg
. Kristina Grubbström
. Mikael Renberg
. Ekonomi

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och Hanna Lundgrens tilläggsyrkande och finner
att kommunfullmäktige bifallit desamma.
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå 850 000 kronor till investering 2012 till en ny godkänd digital
utrustning till Medborgarhusets biograf.
att söka samordning med andra aktörer vid upphandling.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 106
Ks § 181

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

125
219

Dnr 00050/2011

049

Förslag till investeringsbudget har upprättats för år 2012. Förslaget omfattar
tre områden;

Investeringsbudget för
2012

Energisparåtgärder EPC i fastigheter
Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
SUMMA

7 500 tkr
9 095 tkr
4 200 tkr
20 795 tkr

Investeringsnivån ligger över kommunfullmäktiges beslut om långsiktig
investeringstakt. Orsaken är investeringen i energisparåtgärder som blir
följden av den investering genomförs i enlighet med riksdagens beslut och
med hjälp av bidrag från Boverket.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
./.

att fastställa investeringsbudget för 2012 enligt bilaga till protokollet.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Samtliga förvaltningschefer
. Berörda verksamheter
. Camilla Möller
. Mikael Renberg
. Ekonomi

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 106.

1 (2)

Investeringsbudget 2012
Rubrik

Investering

Justering Avskrtid

Driftnetto

Avskr

Nettokostn

0

Fastighet
EMU projekt

7 500
7 500

20
20

200
250
120
700
2 600
3 870

33
20
20
33
33

-500
-500

375
375

-125
-125

-15
-5
-5
10
-15

6
13
6
21
79
125

6
-2
1
16
89
110

5
5
20

8
10
5
55
8
13
3
5
10
23
140

8
10
10
60
8
13
3
5
15
28
160

Gator och vägar
Förstärkning Laestadiusvägen
Belysningsarmaturer
GC väg vid Ringlet
Ombyggnad Skogsgatan
GC väg Järnvägsgatan

0

Anläggningar
EU anpassning lekparker
Upprustning Marklundsparken
Utv småbåtshamn Arvidsjaursjön
Lekplats Nyborgstjärn
Justering av torgplatser
Fortsatt utveckling av Nyborgstjärn
Förnyande av björkbestånd
Framtida föreningsbehov
Utveckling skidskyttestadion
Renovering av Skarinslunden

150
200
100
1 100
150
260
100
100
200
450
2 810

20
20
20
20
20
20
33
20
20
20
-1 900

5
5

Camp Gielas
Lekutrustning eller spel
Ny husvagnsparkering
Grillplats med tak

50
250
50
350

10
20
20

-5
-20
-3
-28

5
13
3
21

0
-7
0
-7

500
500

10

-10
-10

50
50

40
40

0

30
30

30
30

Centrumbadet
Ny vattenrutschbana

-500

Vittjåkk
Renovering av rullbatterier liftar

300
300

10

Prästberget
Snökanonanläggning Prästberget

500
500

-500

10
0

50
50

50
50

780
780

-300

0
0

134
134

134
134

-51
-51

170
60
230

119
60
179

0

35
36
71

35
36
71

Barn och ungdomsnämnden

Kultur - och fritidsutskottet
Digitalbio
Byte möbler bibliotek

850
600
1 450

5
10

700
180
880

20
5

MBHN
Släck- och rädningsbil
Personlig skyddsutrustning

-80

2 (2)

Investeringsbudget 2012
Rubrik

Investering

Justering Avskrtid

Driftnetto

Avskr

Nettokostn

Sandbacka
675
675

-300

0

5
5

109
109

114
114

860
860

-300

0

0
0

49
49

49
49

Delsumma

20 475

-3 880

-579

1 384

805

SUMMA INVESTERINGAR OCH
INVENTARIER

16 595

-20
-25

25
45
61
25

25
25
36
25

-45

20
176

20
131

-624

1560

936

Kostenheten

VA
Utbyte datamoduler till reningsverk och
vattenverk
Reinvestering ledningar Glommersträsk
Ledningsförnyelse Arvidsjaur
Ny ångpanna

250
1 500
2 000
250

10
33
33
10

200
4 200

10

Stadsnät
Stadsnät
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHETER

Totalsumma

20 795

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 107
Motion
- Återinförande av bidrag
till aktiva och verksamma
föreningar

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

126

Dnr 00245/2010

009

Kristina Bäckström (c) har lämnat in en motion om återinförande av bidrag
till aktiva och verksamma föreningar.
Motionären skriver i motionen att föreningslivet är av stor betydelse för
kommunens utveckling och att det därför är viktigt att stötta föreningslivets
fortsatta utveckling.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-28 § 84 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kultur- och fritidsnämnden har 2010-09-23 § 35 yttrat sig i ärendet. Av
yttrandet framgår att nämnden ställer sig positiv till motionen, men med den
budgetram som föreligger för 2011 finns inget utrymme för att återinföra
föreningsbidrag till vuxenföreningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-06 § 291 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott för ytterligare beredning.
Fritids- och kulturutskottet ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens
yttrande 2010-09-23 § 35 samt föreslår att ekonomiutskottet under
budgetarbetet för kommande år tar i beaktande vikten av ett rikt föreningsliv
och att ha en attraktiv kommun och att ytterligare pengar tillskjuts fritids
och kulturutskottets ram för att kunna utöka stödet till föreningslivet.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 182 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Birger Lundberg (fp)
Återremiss, för fortsatt utredning, främst med anledning av
byaföreningarnas och kulturföreningarnas situation.
Propositionsordning
Eftersom yrkande om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
frågan ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition finner hon att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

127

forts. Kf § 107.

Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs. Den som biträder
Birger Lundbergs yrkande röstar ja, den som biträder kommunstyrelsens
förslag röstar nej. Efter företagen omröstning har 12 ja-röster och 19 nejröster avgivits. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera
ärendet, enligt KL 5 Kap 36 §.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för fortsatt utredning, främst med anledning av
byaföreningarnas och kulturföreningarnas situation.
_____

Exp till:
. Kristina Bäckström
. Fritids- och kulturutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 108
Utökad ram 2012 med
anledning av ny skollag
m.m. – Barn- och
utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

128

Dnr 00102/2011

041

Den 1:a juli tas en ny skollag, ett nytt betygssystem och en ny
gymnasieskola i bruk. Genomförandet ska kommunen stå för. Skolverket
har fått pengar av regeringen till genomförandet, men pengarna ska gå till
information om lagen och inte till kommunerna som ska genomföra den.
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter kommer ekonomiskt att
påverkas av den nya lagstiftningen. Bland annat införs lärarlegitimation
och högre krav av behörighet, inom alla verksamheter, för att bedriva
undervisning. Krav finns också på att skolorna i undervisningen ska
tillhandahålla tidsenliga verktyg.
Exakt hur mycket genomförandet kommer att kosta i tid och pengar är i
dagsläget svårt att uppskatta men bedömningen är att barn- och
utbildningsnämndens ram för 2012 bör ökas med 1,2 mkr jämfört med
2011 års ram.
Övriga kostnads- och intäktsförändringar 2011 inom barn- och
utbildningsnämndens område
2
 Höjning av internhyran med 12 kr/m , 231 tkr
 Överföring av kostnader för AV-Media från kommunstyrelsen, 179 tkr
 Återinförande av nämnd, 349 tkr
Förändrade interna ersättningsnivåer från tillväxtenheten gällande
anpassad skolverksamhet för nyanlända elever, intäktsbortfall 1850 tkr
 Införande av allmän förskola från 3 år (1 juli 2010)
 Striktare linjer kring gränsdragning mellan investering
Kända kostnadsförändringar för 2012
 Höjning av internhyran med 19 kr/m2, 366 tkr
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-05-18 beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om utökad ram 2012 för barn- och utbildningsnämnden med 1,2 mkr jämfört med 2011 års ram.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 183 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Britt-Inger Hedman (v)
Bevilja utökad ram 2012 för barn- och utbildningsnämnden med 1,2 Mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

129

forts. Kf § 108.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och BrittInger Hedmans yrkande, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs. Den som
biträder kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder Britt-Inger
Hedmans yrkande röstar nej. Efter företagen omröstning har 24 ja-röster
och 7 nej-röster avgivits. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå begäran om utökad ram med följande motivering;
Kommunens ekonomiska utrymme är begränsat och hårda
prioriteringar måste göras. Barn- och utbildningsnämndens begäran
har ändå beaktats när förslag till ramar utarbetats, främst genom att
flygskolan lyfts ur ramen.
_____

Exp beslut:
. Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 109

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

130

Dnr 00102/2011

041

Driftbudgetramar 2012 och Förutsättningarna för att bedöma den framtida ekonomiska utvecklingen för
långtidsplan 2013-2015
kommunen har varit svåra de senaste åren på grund av de senaste årens
lågkonjunkturen och det snabba förlopp som återhämtningen haft.
Redovisningen omfattar förändringar på ett övergripande plan samt
budgetpåverkande förändringar:
Svensk ekonomi visar fortsatt styrka
 De flesta kurvor pekar uppåt för svensk ekonomi.
 Tillväxten i Sverige framöver beror i ökad grad av inhemsk efterfrågan
 Bostadsbyggandet förväntas öka framöver
 Stigande räntor förväntas inte stoppa konsumtionen
 Ihållande förbättring på arbetsmarknaden ökar kommunens skatteintäkter
 Sysselsättningsgraden, dvs. antalet sysselsatta i förhållande till





befolkningen, är ännu inte ikapp nivån 2008
Efterfrågan på varor och tjänster fortsätter att vara hög, men
ökningstakten långsammare
Stark sysselsättningsökning märks i privata tjänster och byggverksamhet,
men lägre inom offentlig sektor
Kommunsysselsättning är inte längre bara egen regi utan även i privata
företag (friskolor, LOV mm)
Sveriges ekonomi går mot balans 2015

Kommunal ekonomi
 Löneökningstakten normaliseras successivt. Detta innebär högre







Justerandes sign

löneökningar 2012-2015
Skatteunderlaget beräknas fortsätta växa i relativt god takt de närmaste
åren, men realt sett avtar ökningstakten på grund av att priser och löner
väntas stiga snabbare
Skatteintäkterna ökar med 4 % varav 2,5 – 3 % går till ökade kostnader
Prognoser visar stark real ökning av skatteunderlaget men återhållen
intäktsökning
Nya skatteprognoser 2011-05-03 har förbättrat skatteintäkterna 2011 och
framåt; från 2 mkr 2012 till 4 Mkr
Nytt förslag till skatteutjämning ger ca 4 mkr mer från 2013 om det antas.
Förslaget beräknas gälla utan övergångsregler
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

131

forts. Kf § 109.
 Preliminära befolkningssiffror för maj visar en befolkningsökning sedan

1 nov 2010 med 21 personer
 Flyttnetto hittills under 2011 är +31. Detta påverkar kommunens
skatteintäkter positivt. Rekryteringen till Armén Jägarbataljon bidrag
väntas bidra till befolkningssiffror även kommande år
Den nya organisationen för kollektivtrafiken innebär en skatteväxling med
landstinget på preliminärt -0,34 öre från 2012. Enligt kommunens egna
beräkningar innebär detta en kostnadsökning per år med netto 1,5 Mkr.
Skatteväxlingen påvekar både inkomst- och kostnadsutjämningen vilket
innebär att skatteberäkningarna för 2012 blir ännu osäkrare 2015.
Utifrån de prognoser som gjorts av SKL, regeringens budgetproposition
samt utifrån kommunens egna förutsättningar har ekonomiutskottet
diskuterat budgetramar för 2012.
Förslaget innebär också att särskilda anslag avsätts till underhåll, leasing av
datorer och löneökningar. Lokalhyrorna har också förts till budgetramarna
enligt kommunfullmäktiges beslut.
Inför kommande diskussioner efterlyser Sven-Olov Granlund (c) strategiska
beslut om vad kommunen ska satsa på och jobba för i framtiden.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 184 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Britt-Inger Hedman (v)
Bevilja ram 2012 för barn- och utbildning med 118 384 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och BrittInger Hedmans yrkande, varefter hon förklarar att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Följande voteringsproposition fastställs. Den som biträder
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som biträder Britt-Inger Hedmans
yrkande röstar nej. Efter företagen omröstning har 22 ja-röster, 5 nej-röster
avgivits. 4 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

132

forts. Kf § 109

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa budgetramar för kommunens nämnder och styrelser enligt
bilaga till protokollet.
att fastställa resultatbudget och finansieringsbudget 2012-2015 enligt
bilaga till protokollet
att informera kommunfullmäktige att detta innebär ett resultat för 2012 på
3,6 Mkr vilket avviker från beslutet om att budgeten ska visa ett
överskott på 7,5 Mkr.
_____

Reservationer
Britt-Inger Hedman (v), Åsa Ögren (v), Håkan Sandgren (v), Malin
Karlsson (v), Henning Åman (s), Lotta Åman (s), Patrik Åman (s) samt
Ylva Stråle-Andersson (s).

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan 15.00 – 15.20 för
kaffe.
_____

Exp beslut:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp
. Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 109.

1 (3)

RESULTATBUDGET 2012-2015
tkr

Budget

Plan

Plan

Plan

2010

Prognos
för
2011

2012

2013

2014

2015

Ramar
Löner 1,5-+3,0%
SUMMA
Besparing
Besparing EPC/år
Flygskolan
Hemsjukvård
Underhållsplaner invent
Underhåll mm
Leasing
Pensioner
Avskrivningar

-319 658
0
-319 658

-320 649
-5 625
-326 274

-2 195

-5 818

-322 374
-15 225
-337 599
6 000
500
-6 000

-1 955
0
-8 690
-14 344

-1 500
-650
-11 600
-14 700

-1 000
-1 000
-1 150
-10 700
-14 800

-322 374
-24 825
-347 199
8 000
500
-6 000
-4 000
-1 000
-1 000
-1 500
-10 700
-15 500

-322 374
-34 425
-356 799
8 000
500
-2 000
-4 000
-1 000
-2 500
-1 500
-10 700
-15 500

-322 374
-44 025
-366 399
8 000
500
0
-4 000
-1 000
-2 500
-1 500
-10 700
-15 500

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

-346 842

-360 542

-365 749

-378 399

-385 499

-393 099

Skatteintäkter
Skatteutjämning
Restskatt
Ändringar LSS
Ny skatteutjämning
Konjunkturstöd
Fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

240 017
107 009

243 624
105 222
5 473

6 461
9 839
138
-621

0
9 917
810
-600

255 856
103 676
0
-1 200
0
0
10 800
800
-600

264 609
103 444
0
-1 200
4 000
0
10 800
800
-600

272 146
102 954
0
-1 200
4 000
0
10 800
800
-600

279 797
102 549
0
-1 200
4 000
0
10 800
800
-600

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

16 001

3 904

3 582

3 454

3 401

3 048

Avsatt till Kommunkoncernen
Avsatt till pensioner

-2 000
0

0
-10 000

0
0

0
0

0
0

0
0

14 001

-6 096

3 582

3 454

3 401

3 048

ÅRETS RESULTAT
Balanskravsresultat

Utfall

3 904

2 (3)

Förslag till ramar för 2012
(inkl. löneökning 2011)
Budget
2011

Lönerökning 2011

Ändring av
ram

Budget 2012
ramar

Kommunstyrelsen
Affärsverksamhet
Barn- och Utbildning
Socialnämnden
MBHN

60 627
-3 826
117 184
143 226
7 423

1 187
0
1 716
2 630
92

-1 900
-500
-1 800
- 1 800
-200

59 554
-4 326
117 300
144 056
7 315

SUMMA verksamheter netto

324 724

5 625

-6 000

323 899

6 000

6 000

Sandbacka flygskolan
Löneökning 2012
Gemensamt, bidrag mm
Pensioner
Avskrivningar
Ansättning underhåll, leasing EPC

9 600
-1 900
10 700
14 800
2 650

Summa gemensamt netto

41 850

Verksamhetens nettokostnad

355 660

5 625

1 000

365 749

3 (3)

Finansieringsbudget 2012-2015
Resultat
2010

Prognos Budget
2011
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Reavinster
Avsättningar
Kassaflöde från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

14 000
14 344
-417
-169
27 758

-6 096
14 700
0
-500
8 104

3 582
14 800
0
-500
17 882

3 454
15 500
0
-500
18 454

3 401
15 500
0
-500
18 401

3 048
15 500
0
-500
18 048

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(-)/minskn(+) varulager
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

-6 692
-247
-842

810
0
-6 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19 977

2 914

17 882

18 454

18 401

18 048

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella tillgångar
Investering EPC
Investering i materiella anläggningstillgångar*
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0
0
0
-10 122
755
-150
1

0
0
0
-19 899
300
0
0

0
0
-7 500
-17 018
1 000
0
0

0

0
0
-12 500
0
0
0

0
0
0
-12 500
0
0
0

0
0
0
-12 500
0
0
0

Kassaflöde av investeringsverksamheten

-9 516

-19 599

-23 518

-12 500

-12 500

-12 500

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Investeringsbidrag
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar

0
-274
-1 288
0
2 000
0

0
-10 725
0
2 100
0

0
-275
0
1 300
0

0
-275
0
0
0

0
-275
0
0
0

0
-275
0
0
0

438

-8 625

1 025

-275

-275

-275

ÅRETS KASSAFLÖDE

10 899

-25 310

-4 611

5 679

5 626

5 273

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid året slut

9 597
20 496

20 496
-4 814

-4 814
-9 425

-9 425
-3 745

-3 745
1 881

1 881
7 154

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Minusbelopp betyder att kommunens checkkredit utnyttjas
* 3 723 tkr har flyttat från 2011 till 2012 enligt delårsuppföljningen. Dessa projekt kommer inte att utföras i år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 110
Ks § 185
Avtal mellan Arvidsjaurs
kommun och
Kommuninvest

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

133
227

Dnr 00196/2011

101

Bakgrund
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Regressavtalets och garantiavtalets lydelse framgår i särskilda bilagor.
Arvidsjaurs kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år
2005. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får
svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad
de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och
kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet.
Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den
solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest.
Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för
Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på
många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på
finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering
samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För
Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap.
Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument,
så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och
utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid
alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet
föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i
övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom
tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir
tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett
totalansvar för verksamheten, inte ändras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

134
228

forts. Kf § 110

Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska
någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva
göras inom överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av
utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid
de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.
Ett förtydligat regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes
ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle
framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det
solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare
proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.
Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som
ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i
relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det
gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de
medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till
medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i
derivat
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder
Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument. De
vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans
eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en
fordran på sin motpart.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart,
medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld
till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte
kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan
Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt
garantiavtalet.
I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för
motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla
medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av
upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel
av föreningens totala insatskapital.
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När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de
medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till
medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras
idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras
ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Kommuninvests skyddssystem
Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella
förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten
inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella
lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering.
Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk.
Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån
överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett
landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras
och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella
situation.
Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att
villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara
likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i
verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utformats för att
säkerställa en systematisk och trygg riskhantering. Bolagsstyrelsen har det
övergripande ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt
beslutar om bolagets övergripande riskpolicy och instruktioner för
finansverksamheten.
Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu inte
utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av stater, statligt
garanterade finansiella institutioner med hög kreditvärdighet, banker med
hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda obligationer.
Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att kontrakt
ingås med motparter med hög kreditvärdighet.
Motpartens kreditbetyg är avgörande för vad Kommuninvest är beredd att
acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten
riskexponering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27
2011-06-13

136
230

forts. Kf § 110

För att begränsa risker och exponeringar som uppkommer på grund av
värdeförändringar i derivat, ingår Kommuninvest säkerhetsavtal med
motparterna. Dessa ger Kommuninvest en rätt att under vissa förutsättningar
kräva, men också en skyldighet att ställa, säkerheter.
Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka 944
miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om något negativt
händer. Under november 2010 har Kommuninvest stärkt kapitalbasen med 1
miljard kr genom ett förlagslån från medlemmarna. Syftet med en större
kapitalbas är att öka förmågan att hantera allvarliga störningar.
Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas som blir
följden av det eviga förlagslånet, inte får användas för att öka
Kommuninvests totala risknivå.
De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar
medlemsansvaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel samt
placeringar av likviditeten. I en situation där medlemsansvaret skulle bli
aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda deras värde för
att återbetala genomförd upplåning. Därigenom minskas det totala
medlemsansvaret.
Övrigt
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen.
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger
på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga
medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för
att kunna låna pengar från Kommuninvest.
Kommunfullmäktige beslutar

Exp beslut:
. Kommuninvest
. Jerry T Johansson
. Johnny Högberg
. Ekonomi

Justerandes sign

att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i
föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
daterat med början den 7 maj 1993,
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Arvidsjaurs
Kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s
motpartsexponeringar avseende derivat,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Jerry T Johansson och
kommunchef Johnny Högberg i förening att underteckna ovan angivna
avtal för Arvidsjaurs kommuns räkning.
_____
Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut har upprättats för perioden 2011-01-01—2011-04-30
Resultatet efter fyra månader är +0,9 Mkr (+6,9 Mkr 2010-04-30).
Prognosen för helåret 2010 pekar mot ett resultat på + 3,9 Mkr ( +14,0 Mkr
2010) före pensionsinlösen.
Nämndernas resultat för första kvartilen är ett underskott mot budget på
-1,9 Mkr. Prognosen för helåret för nämndernas del är ett underskott på
-6,5 Mkr.
Orsaken till det positiva resultatet totalt är förbättrade skatteintäkter och
bättre räntenetto jämfört med den prognos om budgeten byggde på. Totalt
innebär detta ett överskott på 6,8 Mkr mer än budgeterat.
Utfallet av avtalsrörelsen för 2011 innebar en löneökning på en lägre nivå än
tidigare år men ca 625 tkr mer än avsatta 5,3 Mkr.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad delårsredovisning för perioden
2011-01-01--2011-04-30.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att IFK Alpinas tränare och
aktiva barn och ungdomar får avgiftsfri tillgång till Prästberget vid träning
och tävling, enligt samma förutsättningar som andra idrottsföreningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-28 § 78 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 191 att under en försöksperiod
till och med vårsäsongen ut bevilja IFK Alpinas tränare och aktiva barn och
ungdomar avgiftsfri tillgång till Prästberget. Försöket skulle utvärderas av
Heikki Kairento och Katarina Landstedt tillsammans med en utsedd representant från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att utse Leif
Andersson (c) och Marcus Lundberg (s) till utvärderingen.
Leif Andersson och Marcus Lundberg redogör för den utvärdering som är
gjord. Kommunstyrelsens representanter konstaterar att
verksamhetsansvariga och IFK Arvidsjaurs Alpina inte kom till samma
slutsats.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 187 upprättat förslag till beslut.
Yrkanden
Johan Lundgren (s)
Återremiss för beredning och upprättande av förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Johan Lundgrens yrkande, varefter hon
förklarar att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktige beslutar

Exp beslut:
. Kommunstyrelsen
. Katarina Landstedt
. Heikki Kairento

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och
upprättande av förslag.
________
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Arvidsjaurs kommun avser att upprätta en detaljplan med syfte att
möjliggöra bostadsbebyggelse i flerfamiljshus. Föreslagen plan möjliggör
för ett flerfamiljshus i fyra våningar innehållande 30 lägenheter på tomten nr
2. Planen möjliggör även en liknande framtida byggnation inom tomten nr 4.
Tillhörande parkeringar och sophus redovisas i planförslaget.
Markanvändningen inom berörda fastigheterna föreslås bli bostäder.
Kommunen har gjort bedömningen att det inte behöver upprättas någon
separat miljökonsekvensbeskrivning, eftersom erforderliga konsekvenser
kan ingå i planbeskrivningen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.
Länsstyrelsen har 2011-03-28 lämnat synpunkter under samrådsskedet
och har inga ytterligare synpunkter till det nu utställda planförslaget.
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2011-05-18 § 44 beslutat att
delegera till Mbhn:s ordförande att efter utställning, godkänna planutlåtande
och överlämna detaljplan och detaljplanehandlingar för Korpen 2 m.fl. till
kommunfullmäktige för antagande.
Planen har varit utställd under perioden 2011-04-16—2011-05-24.
Planutlåtande har upprättats 2011-05-25.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för kvarteret Korpen.
______

Kommunfullmäktige beslutar
Exp beslut:
. Tekniska
. Cecilia Reinestam

att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign
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Val av ledamot, ordförande Tommy Pettersson (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
och vice ordförande i
ordinarie ledamot samt ordförande i Arvidsjaur Energi AB.
Arvidsjaur Energi AB
Kommunfullmäktige beviljade Tommy Pettersson begärt entledigande
2011-04-11 § 30.
Kommunstyrelsen har 2011-06-13 § 189 upprättat förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
att
att
att
att

utse Dick Holmström (s) som ordförande.
utse Björn Lundberg (s) som ordinarie ledamot.
utse Björn Lundberg som vice ordförande efter Dick Holmström.
paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

Exp beslut:
. Dick Holmström
. Björn Lundberg
. Arvidsjaur Energi
. Löner
. Ekonomi
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I lagen om god ekonomisk hushållning står det att kommunens budget ska
innehålla mål och riktlinjer för hur kommunen definierar god ekonomisk
hushållning. Det ska vara finansiella riktlinjer samt verksamhetsmässiga mål
och riktlinjer. Målen ska kunna följas upp och utvärderas i delårsrapport och
årsredovisning.

Övergripande mål
2012-2015 –
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 § 146 att övergripande mål för
2010 fortsätter att gälla för 2011 till dess nya mål antas.
Fullmäktiges mål- och utvärderingingsberedning har upprättat förslag till
vision och övergripande mål för perioden 2012-2015.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
./.

att anta vision och övergripande mål för fullmäktige för perioden
2012-2015.
_____

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Exp beslut:
. Samtliga nämnder
. Samtliga personalledare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-27 § 115.

Kommunens vision:
Bäst i test
Tre övergripande mål

En positiv befolkningsutveckling och tillväxt
Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet
Miljöhänsyn i all verksamhet

1 (3)

2(3)

Framgångsfaktorer:
En positiv befolkningsutveckling och tillväxt
Fler arbeten ‐ Fler företag
Attraktiv kommun‐ attraktiva arbetsplatser
Integration
Barn och ungdomars medverkan

Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet
Gemensam värdegrund
Produktivitet ‐ kvalitet
Samarbete ‐ Samsyn
Informationsutbyte
Koppling till det lokala näringslivet
Kompetensutveckling

Miljöhänsyn i all verksamhet
God livsmiljö
God arbetsmiljö

3(3)

Målperspektiv
När kommunens vision och de tre övergripande målen ska formuleras i
konkreta i mål för verksamheten ska dessa fyra målperspektiven beaktas.

Till varje verksamhetsmål ska knytas en framgångsfaktor samt minst ett
målperspektiv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 116
Arvodesreglemente för
Arvidsjaurs kommun samt
entledigande av
arbetsgrupp
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Kommunfullmäktiges presidium initierade vid sammanträde 2011-06-13
framtagande av ett nytt arvodesreglemente. Gällande arvodesreglemente har
i vissa delar visat sig vara oklart ur tolkningssynpunkt för både
förtroendevalda och administration.
För arbetet utsåg fullmäktige en arbetsgrupp bestående av Eva Granlund (s),
Jan Åge Mikalsen (s), Nina Ask (m), Leif Andersson (c) och Peter Manner
(v). Eva Granlund har varit sammankallande.
Arbetsgruppen har överlämnat förslag till nytt Arvodesreglemente för
Arvidsjaurs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13 § 191 att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige utan eget förslag.
Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan 15.50-16.00 efter begäran av
Peter Rydfjäll (s).
Yrkanden
Lotta Åman (s)
Gällande reglemente ska fortsätta gälla, med ändringen att åttonde punkten
under rubriken ”Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för
ordförandearvodet” stryks.
Jerry M Johansson (c)
Gällande reglemente ska fortsätta gälla.
Marja Lundmark (c)
I reglementet bör även oppositionsrepresentanter, genom ersättning, beredas
möjlighet att delta i kurser och konferenser.
Marcus Lundberg (s)
Återremiss med kompletterande direktiv från presidiet.
Propositionsordning
Eftersom yrkande om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om
frågan ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition finner hon att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.
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Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet
att presidiet ger arbetsgruppen kompletterande direktiv
att frågan om entledigande av arbetsgrupp med hänvisning till ovanstående
inte tas upp till behandling.
_____

Exp till:
. Berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ARVIDSJAURS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2011-06-27

144

Kf § 117
Avslutning inför
sommaruppehåll

Kommunfullmäktiges ordförande Eivor Sandström tackar fullmäktige för ett
väl utfört arbete mandatperiodens första halvår och önskar ledamöter och
åhörare en trevlig och vilsam sommar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2011-06-27

Plats Ledamot
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
39
40
41

När- Tjänstgörande ersättare
varo

Åsa Ögren
Britt-Inger Hedman
Marcus Lundberg
Lena Karlsson
Ann-Karin Sörmo
Kristina Bäckström
Annica Öberg
Ulf Starefeldt
Håkan Sandgren
Stina Johansson
Dick Holmström
Rune Grankvist
Martin Nilsson
Bo Lundmark
Leif Andersson
Birger Lundberg
Catrin Vikström
Ulf Isaksson
Hanna Lundgren
Henning Åhman

(v)
(v)
(s)
(s)
(c)
(c)
(m)
(m)
(v)
(s)
(s)
(s)
(c)
(c)
(c)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne Sandman
Kristina Lundberg
Mats Klockljung
Tom Lundberg
Lotta Åman
Johan Lundgren
Peter Rydfjäll

(sd)
(c)
(c)
(s)
(s)
(s)
(s)

X
X
X
X
X
X
X

(s)
(s)
(v)
(c)

X
X
X
25

Jerry Johansson
Eivor Sandström
Peter Manner
Sven-Olov Granlund
SUMMA

(s)
(v)
(c)
(m)
(fp)
(sd)

Omröstning
Ägardirektiv Arvidsjaurs Flygplats AB

Ja
1
1

§ 101 
Nej Avst

1
1
Jerry M Johansson
Marja Lundmark
Nina Ask

Ja

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
Ylva Stråhle Andersson
Patrik Åman

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

6

1
1
14

§ 101 
Nej Avst
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Malin Karlsson

15
4
8
2
1
1
31

1

17

17

1
1
14

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2011-06-27

Plats Ledamot
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
39
40
41

När- Tjänstgörande ersättare
varo

Åsa Ögren
Britt-Inger Hedman
Marcus Lundberg
Lena Karlsson
Ann-Karin Sörmo
Kristina Bäckström
Annica Öberg
Ulf Starefeldt
Håkan Sandgren
Stina Johansson
Dick Holmström
Rune Grankvist
Martin Nilsson
Bo Lundmark
Leif Andersson
Birger Lundberg
Catrin Vikström
Ulf Isaksson
Hanna Lundgren
Henning Åhman

(v)
(v)
(s)
(s)
(c)
(c)
(m)
(m)
(v)
(s)
(s)
(s)
(c)
(c)
(c)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne Sandman
Kristina Lundberg
Mats Klockljung
Tom Lundberg
Lotta Åman
Johan Lundgren
Peter Rydfjäll

(sd)
(c)
(c)
(s)
(s)
(s)
(s)

X
X
X
X
X
X
X

(s)
(s)
(v)
(c)

X
X
X
25

Jerry Johansson
Eivor Sandström
Peter Manner
Sven-Olov Granlund
SUMMA

Jerry M Johansson
Marja Lundmark
Nina Ask

Ylva Stråhle Andersson
Patrik Åman

(s)
(v)
(c)
(m)
(fp)
(sd)

Omröstning
Ägardirektiv
Arvidsjaurs Flygplats

§ 101 
Ja Nej Avst
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Föreningsbidrag

Ja

Malin Karlsson
17

§ 107
Nej Avst
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

6

15
4
8
2
1
1
31

1
1
14

1
1
1
1
12

19

Sammanträdeslista
Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2011-2014

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet Liberalerna
Sverigedemokraterna
Summa

Sammanträde: 2011-06-27

Plats Ledamot
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
39
40
41

När- Tjänstgörande ersättare
varo

(s)
(v)
(c)
(m)
(fp)
(sd)

Omröstning
Utökad ram
Barn- och utbildning

§ 108
Ja Nej Avst
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Driftbudget

Ja

Åsa Ögren
Britt-Inger Hedman
Marcus Lundberg
Lena Karlsson
Ann-Karin Sörmo
Kristina Bäckström
Annica Öberg
Ulf Starefeldt
Håkan Sandgren
Stina Johansson
Dick Holmström
Rune Grankvist
Martin Nilsson
Bo Lundmark
Leif Andersson
Birger Lundberg
Catrin Vikström
Ulf Isaksson
Hanna Lundgren
Henning Åhman

(v)
(v)
(s)
(s)
(c)
(c)
(m)
(m)
(v)
(s)
(s)
(s)
(c)
(c)
(c)
(fp)
(s)
(s)
(s)
(s)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne Sandman
Kristina Lundberg
Mats Klockljung
Tom Lundberg
Lotta Åman
Johan Lundgren
Peter Rydfjäll

(sd)
(c)
(c)
(s)
(s)
(s)
(s)

X
X
X
X
X
X
X

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

(s)
(s)
(v)
(c)

X
X
X
25

1
1

1
1

Jerry Johansson
Eivor Sandström
Peter Manner
Sven-Olov Granlund
SUMMA

__________

Jerry M Johansson
Marja Lundmark
Nina Ask

Ylva Stråhle Andersson
Patrik Åman

Malin Karlsson
6

15
4
8
2
1
1
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
24

§ 109
Nej Avst
1
1

7

1
1
22

5

4

